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Grozījums Nr. 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Tieslietu un iekšlietu 
ministru padomes 2008. gada 
28. novembra 2908. sanāksmes 
secinājumus ((16325/1/08 REV 1 (Presse 
344)), īpaši attiecībā uz Irākas bēgļu 
uzņemšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2009. gada 7. maija rezolūciju par 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus 
un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, 
kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa 
vai bezvalstnieka starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas 
iesniegts kādā no dalībvalstīm 
(COD/2008/0243),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Α apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā taisnīgai un reālai migrācijas 
politikai Eiropas Savienībā, kas paredz 
Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
(KEPS) izveidi, ir jāietver efektīva 
pārvietošanas programma, kas nodrošina 
ilgtspējīgu risinājumu bēgļiem, kuri nevar 
atgriezties to izcelsmes valstī un kuru 
aizsardzību nevar nodrošināt pirmā 
patvēruma valstīs,

A. tā kā taisnīgai un reālai migrācijas 
politikai Eiropas Savienībā, kas paredz 
Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
(KEPS) izveidi, ir jāietver efektīva, droša 
un pastāvīga pārvietošanas programma, 
kas nodrošina ilgtspējīgu risinājumu 
bēgļiem, kuri nevar atgriezties to izcelsmes 
valstī un kuru aizsardzību nevar nodrošināt 
pirmā patvēruma valstīs,

Or. el

Grozījums Nr. 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā taisnīgai un reālai migrācijas 
politikai Eiropas Savienībā, kas paredz 
Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
(KEPS) izveidi, ir jāietver efektīva 
pārvietošanas programma, kas nodrošina 
ilgtspējīgu risinājumu bēgļiem, kuri nevar 
atgriezties to izcelsmes valstī un kuru 
aizsardzību nevar nodrošināt pirmā 
patvēruma valstīs,

A. tā kā taisnīgai un reālai migrācijas 
politikai Eiropas Savienībā, kas paredz 
Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas 
(KEPS) izveidi, ir jāietver efektīva 
pārvietošanas programma, kas nodrošina
ilgtspējīgu risinājumu bēgļiem, kuri nevar 
atgriezties to izcelsmes valstī un kuru 
aizsardzību un iztiku nevar nodrošināt 
pirmā patvēruma valstīs,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Β apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā pārvietošana paredzēta ne tikai B. tā kā pārvietošana paredzēta ne tikai 
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humānam mērķim attiecībā uz 
pārvietotajām personām, bet arī mazina 
trešo valstu slogu saistībā ar liela bēgļu 
skaita uzņemšanu,

humānam mērķim attiecībā uz 
pārvietotajām personām, bet arī mazina 
trešo valstu slogu saistībā ar liela bēgļu 
skaita uzņemšanu un ir lielisks 
instruments vienmērīgai atbildības 
sadalīšanai,

Or. el

Grozījums Nr. 6
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā pārvietošanas programmas 
stratēģiska izmantošana varētu dot tiešu 
un netiešu labumu ne vien pārvietotajiem 
bēgļiem, bet arī citiem bēgļiem, kuri 
paliek pirmā patvēruma valstī, 
uzņēmējvalstij un citām valstīm, kā arī 
attiecībā uz starptautiskajiem bēgļu 
aizsardzības pasākumiem,

Or. el

Grozījums Nr. 7
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cb. tā kā pārvietošanas programma 
nelegālo imigrāciju varētu palīdzēt 
padarīt mazāk vilinošu to bēgļu acīs, kuri 
vēlas ieceļot Eiropas Savienībā,

Or. el
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Grozījums Nr. 8
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Cc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cc. tā kā nepieciešamība izrādīt 
solidaritāti trešām valstīm, kas dod 
patvērumu lielam skaitam bēgļu, kuriem 
vajadzīga starptautiskā aizsardzība, ir 
svarīgs faktors un atspoguļo 
nepieciešamību izrādīt solidaritāti arī ES 
teritorijā, 

Or. el

Grozījums Nr. 9
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā ir jāveicina sadarbība ar trešām 
valstīm, kuras jau ir īstenojušas vairākas 
pārvietošanas programmas, lai gūtu labumu 
no to pieredzes integrācijas pasākumu jomā 
un pārvietošanas iniciatīvu vispārējās 
kvalitātes;

F. tā kā ir jāveicina sadarbība ar trešām 
valstīm, kuras jau ir īstenojušas vairākas 
pārvietošanas programmas, lai ar labākās 
prakses apmaiņas palīdzību gūtu labumu
no to pieredzes bēgļu uzņemšanas un
integrācijas pasākumu jomā un 
pārvietošanas iniciatīvu vispārējās 
kvalitātes;

Or. el

Grozījums Nr. 10
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā visos ES pārvietošanas 
programmas posmos būtu jāiesaista gan 
vietējās un starptautiskās, gan arī valsts un 
nevalstiskās organizācijas, jo īpaši 
UNHCR, kas dotu ieguldījumu to īpašās 
informācijas, loģistikas zināšanu un 
pieredzes veidā,

G. tā kā visos ES pārvietošanas 
programmas posmos būtu jāiesaista gan 
vietējās un starptautiskās, gan arī valsts un 
nevalstiskās organizācijas, jo īpaši 
UNHCR, kas dotu ieguldījumu to īpašās 
informācijas, tehnisko zināšanu, loģistikas 
plānošanas un pieredzes veidā,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā Eiropas pārvietošanas 
programma pārvietošanas procesu 
nedrīkst padarīt sarežģītāku,

Or. el

Grozījums Nr. 12
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā Eiropas Parlaments savā 
2009. gada 7. maija rezolūcijā ir aicinājis 
obligāti izrādīt solidaritāti bēgļu 
pārvietošanā ES teritorijā cita starpā arī 
situācijās, kad vienas dalībvalsts 
uzņemšanas spējas ir nepietiekamas, lai 
veicinātu starptautiskās aizsardzības 
saņēmēju pārvietošanu citās dalībvalstīs 
ar noteikumu, ka šīs personas tam piekrīt 
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un ka tiek ievērotas viņu pamattiesības,

Or. en

Grozījums Nr. 13
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā ir sagaidāms, ka Eiropas 
Patvēruma atbalsta birojs (EPAB) sāks 
darbību 2010. gadā; tā kā tas varēs 
piedāvāt atbalstu dalībvalstīm 
pārvietošanas iniciatīvu īstenošanā, 
nodrošinot politikas koordināciju ES, 

H. tā kā ir sagaidāms, ka Eiropas 
Patvēruma atbalsta birojs (EPAB) sāks 
darbību 2010. gadā; tā kā tas varēs 
piedāvāt atbalstu dalībvalstīm 
pārvietošanas iniciatīvu īstenošanā, 
nodrošinot politikas koordināciju ES; tā kā 
Eiropas Patvēruma atbalsta birojam aktīvi 
jāpiedalās sarunās starp dalībvalstīm, 
Komisiju un UNHCR,

Or. el

Grozījums Nr. 14
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā uzmanība ir jāpievērš ne tikai 
nepieciešamībai iesaistīt vairāk dalībvalstu 
bēgļu pārvietošanā, bet arī pārvietošanas 
kvalitātei un efektivitātei, galveno 
uzmanību pievēršot integrācijas 
pasākumiem,

I. tā kā uzmanība ir jāpievērš ne tikai 
nepieciešamībai iesaistīt vairāk dalībvalstu 
bēgļu pārvietošanā, bet arī pārvietošanas 
kvalitātei, ilgtspējai un efektivitātei, 
galveno uzmanību pievēršot integrācijas 
pasākumiem,

Or. el
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Grozījums Nr. 15
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā nodarbinātības iespēju 
nodrošināšana pieaugušajiem un 
nepilngadīgo neatliekama integrācija 
skolās ir būtisks solis, lai nodrošinātu 
efektīvas pārvietošanas iniciatīvas 
panākumus,

K. tā kā nodarbinātības iespēju 
nodrošināšana pieaugušajiem un 
nepilngadīgo neatliekama integrācija 
skolās ir būtisks solis, lai nodrošinātu 
efektīvas pārvietošanas iniciatīvas 
panākumus, un tādēļ šīm personām jābūt 
pieejamiem izglītības un karjeras atbalsta 
pakalpojumiem,

Or. el

Grozījums Nr. 16
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā pastāv dažādas iestādes valsts 
pārvaldē (piemēram, pašvaldības) un arī 
pilsoniskajā sabiedrībā, piemēram, cita 
starpā NVO, labdarības iestādes, skolas un 
sociālie dienesti, kurām ir pieredze un 
zināšanas, kas vajadzīgas, lai veiktu 
turpmākos pasākumus,

L. tā kā dažādām iestādēm valsts pārvaldē 
(piemēram, pašvaldības) un pilsoniskajā 
sabiedrībā (piemēram, cita starpā NVO, 
labdarības iestādes, skolas un sociālie 
dienesti), kā arī baznīcām, ir pieredze un 
zināšanas, kas vajadzīgas, lai veiktu 
turpmākos pasākumus,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
O apsvērums



PE439.335v01-00 10/23 AM\806907LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

O. tā kā pārvietošana jāīsteno kā 
papildinājums citiem ilgtspējīgiem 
risinājumiem, ko piedāvā personām, kas 
meklē starptautisku aizsardzību ES, tos 
ievērojot,

O. tā kā pārvietošana jāīsteno kā 
papildinājums citiem ilgtspējīgiem 
risinājumiem, ko piedāvā personām, kas 
meklē starptautisku aizsardzību ES, tos 
ievērojot, un bēgļu pārvietošanas 
pasākumi nedrīkst mazināt centienus 
garantēt godīgu un efektīvu piekļuvi 
patvērumam ES teritorijā,

Or. en

Grozījums Nr. 18
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
Q apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Q. tā kā bez pieejas cilvēkresursiem, 
ekspertu palīdzībai un pastāvīgai 
pārvietošanas centienu uzraudzībai, 
dalībvalstis, kuras nekad nav piedalījušās 
pārvietošanas programmās, sastapsies ar 
lielām grūtībām, tajās iesaistoties,

Q. tā kā bez pieejas informācijai,
cilvēkresursiem, ekspertu palīdzībai un 
pastāvīgai pārvietošanas centienu 
uzraudzībai, dalībvalstis, kuras nekad nav 
piedalījušās pārvietošanas programmās, 
sastapsies ar lielām grūtībām, tajās 
iesaistoties, un būs grūti sasniegt mērķi 
iesaistīt vairāk dalībvalstu,

Or. el

Grozījums Nr. 19
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2a. aicina veikt pasākumus, lai informētu 
dalībvalstis un vietējās varas iestādes par 
ieguvumiem no bēgļu pārvietošanas;
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Or. el

Grozījums Nr. 20
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3a. mudina dalībvalstis veicināt privātā 
finansējuma mehānismu veidošanu un 
plašākas valsts un privātās iniciatīvas, lai 
atbalstītu Eiropas pārvietošanas 
programmu;

Or. el

Grozījums Nr. 21
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4a. uzskata, ka jaunajā finanšu plānā 
(2013.-2017. gadam) īpašs finansējums 
jāparedz pārvietošanai. Šādu finansējumu 
varētu sniegt no īpaša pārvietošanas 
fonda un tam būtu jāsniedz finansiāls 
atbalsts mērķtiecīgākai pārvietošanas 
programmai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4a. atzinīgi vērtē jauna Ārkārtas tranzīta 
centra (ĀTC) atvēršanu Rumānijā, kas 
piedāvā pagaidu mājvietu bēgļiem, kuriem 
steidzami nepieciešama pārvietošana, 
un/vai bēgļiem, kuri nevar palikt pirmā 
patvēruma valstīs; aicina Komisiju to 
izmantot un veicināt pārvietošanu arī ar šī 
Ārkārtas tranzīta centra starpniecību;

Or. el

Grozījums Nr. 23
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4b. atzinīgi vērtē ad hoc pasākumus, ko 
vairākas dalībvalstis veikušas, izmitinot 
bēgļus, kuriem steidzami nepieciešama 
pārvietošana, tajā pašā laikā atzīstot, ka 
šādām iniciatīvām jābūt strukturētākām;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka efektīvai ES pārvietošanas 
programmai būtu jānodrošina ātra un 
atbilstīga rīcība ārkārtas vai neparedzētas 
steidzamības gadījumos un ka ir jānosaka 
tādas ikgadējas prioritātes, lai nodrošinātu 
tūlītēju reakciju pēkšņas humānās krīzes 

5. uzsver, ka efektīvai ES pārvietošanas 
programmai būtu jānodrošina aizsardzība 
un ilgtspējīgi risinājumi gan ilgstošām 
bēgļu situācijām, gan arī ātrai un 
atbilstīgai rīcībai ārkārtas vai neparedzētas 
steidzamības gadījumos un ka ir jānosaka 
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gadījumā, kas var rasties gada laikā; tādas ikgadējas prioritātes, lai nodrošinātu 
tūlītēju reakciju pēkšņas humānās krīzes 
gadījumā, kas var rasties gada laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6a. mudina valsts un privātās partnerības 
kopā ar NVO un citiem sociālajiem 
partneriem, piemēram, reliģiskajām un 
etniskajām organizācijām, palīdzēt īstenot 
pārvietošanu un veicināt brīvprātīgo 
darbu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6b. uzskata, ka pašvaldībām, kas jau 
iesaistītas vai arī iesaistās pārvietošanā, 
būtu jāveido partnerības un 
mērķsadarbības projekti ar citām savas 
valsts un citu ES dalībvalstu pašvaldībām, 
lai apmainītos ar pieredzi šajā jomā un 
stiprinātu sadarbību visā ES;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver vajadzību apkopot zināšanas un 
nodrošināt informācijas apkopošanu un 
apmaiņu; uzsver arī, ka efektīvai ES 
pārvietošanas programmai ir jānodrošina 
dalībvalstīm, kuras jau piedalās programmā 
un kuras vēlas tajā piedalīties, pieeja 
cilvēkresursiem, ekspertu palīdzībai un 
apkopotajai informācijai, kas var būt 
noderīga visos pārvietošanas iniciatīvas
īstenošanas posmos;

7. uzsver vajadzību izveidot strukturētu 
sadarbības sistēmu ar tādu pasākumu 
palīdzību, kas palīdzētu apkopot zināšanas 
un nodrošināt informācijas apkopošanu un 
apmaiņu; uzsver arī, ka efektīvai ES 
pārvietošanas programmai ir jānodrošina 
dalībvalstīm, kuras jau piedalās programmā 
un kuras vēlas tajā piedalīties, pieeja 
cilvēkresursiem, ekspertu palīdzībai un 
apkopotajai informācijai, kas var būt 
noderīga visos pārvietošanas iniciatīvas 
īstenošanas posmos; atzīst, ka visas 
pārvietošanā iesaistītās puses, it īpaši 
pārvietotie bēgļi, ir vērtīgs informācijas 
avots pārvietošanas iniciatīvu 
novērtēšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina izvērtēt un apmainīties ar 
efektivitāti veicinošu praksi starp 
dalībvalstīm, kas var ietvert apvienoto 
misiju izveidi, kopējas infrastruktūras 
(piemēram, tranzīta centrus) izmantošanu 
un komandējumu organizēšanu uz 
dalībvalstīm, lai novērtētu īstenotās 
pārvietošanas iniciatīvas;

8. aicina izvērtēt un apmainīties ar 
efektivitāti veicinošu labāko praksi starp 
dalībvalstīm, kas var ietvert kopēju 
programmu veicināšanu, salīdzinošo 
novērtēšanu, apvienoto misiju izveidi, 
kopējas infrastruktūras (piemēram, tranzīta 
centru) izmantošanu un komandējumu 
organizēšanu uz dalībvalstīm, lai novērtētu 
īstenotās pārvietošanas iniciatīvas;

Or. el
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Grozījums Nr. 29
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. turklāt piekrīt viedoklim, ka sadarbības 
un koordinācijas mehānismu trūkums starp 
dalībvalstīm palielina pārvietošanas 
darbību izmaksas un samazina to 
stratēģisko ietekmi;

12. turklāt piekrīt viedoklim, ka sadarbības 
un koordinācijas mehānismu trūkums starp 
dalībvalstīm palielina pārvietošanas 
darbību izmaksas, padara tās mazāk 
pievilcīgas un samazina to stratēģisko 
ietekmi;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata arī, ka Pārvietošanas vienībai 
būtu liela nozīme pārvietošanas 
programmas efektivitātes un kvalitātes 
novērtēšanā ES līmenī, sagatavojot 
ikgadējus ziņojumus par visām darbībām, 
pamatojoties uz dalībvalstu pārvietošanas 
iniciatīvās iesaistīto organizāciju/varas 
iestāžu apkopoto informāciju;

16. uzskata arī, ka Pārvietošanas vienībai 
būtu liela nozīme pārvietošanas 
programmas efektivitātes un kvalitātes 
uzraudzībā un novērtēšanā ES līmenī, 
sagatavojot ikgadējus ziņojumus par visām 
darbībām, pamatojoties uz dalībvalstu 
pārvietošanas iniciatīvās iesaistīto 
organizāciju/varas iestāžu apkopoto 
informāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 31
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzīst, ka, īstenojot atbilstīgu 
pārvietošanas programmu, regulāri ir 
jāatjaunina bēgļu valstiskā piederība un 
kategorijas, kurām jāpiešķir prioritāte 
pārvietošanas procesā, īpaši ņemot vērā 
ģeogrāfiskos ārkārtas gadījumus un īpaši 
neaizsargātas personas, kurām aizsardzība 
vajadzīga visvairāk;

19. atzīst, ka, īstenojot atbilstīgu 
pārvietošanas programmu, regulāri ir 
jāatjaunina bēgļu valstiskā piederība un 
kategorijas, kurām jāpiešķir prioritāte 
pārvietošanas procesā, īpaši ņemot vērā 
ģeogrāfiskos ārkārtas gadījumus un īpaši 
neaizsargātas personas, kurām aizsardzība 
vajadzīga visvairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20a. ierosina, ka Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komitejas (LIBE), Ārlietu 
komitejas (AFET) un Attīstības komitejas 
(DEVE) locekļu delegācijai jāpiedalās 
ikgadējā pārvietošanas ekspertu grupas 
sanāksmē;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26a. atzīst, ka dažas dalībvalstis, it īpaši 
Dienvideiropā, saskaras ar papildu 
grūtībām saistībā ar pārvietošanas 
pasākumiem, jo migrācijas dēļ tās jau 
tagad izjūt lielu spiedienu;
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Or. el

Grozījums Nr. 34
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. tomēr aicina paredzēt lielākus stimulus, 
lai mudinātu dalībvalstis iesaistīties ES 
pārvietošanas programmā; atzīst, ka, lai 
gan lielāks finansiālais atbalsts ir nozīmīgs, 
nevajadzētu par zemu novērtēt 
ieguldījumu, ko EPAB var sniegt šai 
sakarā, palīdzot pielīdzināt bēgļiem 
piedāvātos pakalpojumus dalībvalstīs un 
piedāvājot atbalstu visefektīvākās prakses 
izmantošanā bēgļu uzņemšanas un 
integrācijas jomā;

27. tomēr aicina paredzēt lielākus stimulus, 
lai mudinātu dalībvalstis iesaistīties ES 
pārvietošanas programmā; atzīst, ka, lai 
gan lielāks finansiālais atbalsts ir nozīmīgs, 
nevajadzētu par zemu novērtēt 
ieguldījumu, ko EPAB var sniegt šai 
sakarā, palīdzot pielīdzināt bēgļiem 
piedāvātos pakalpojumus dalībvalstīs, 
paaugstinot to kvalitāti, un piedāvājot 
atbalstu visefektīvākās prakses 
izmantošanā bēgļu uzņemšanas un 
integrācijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. tomēr aicina paredzēt lielākus stimulus, 
lai mudinātu dalībvalstis iesaistīties ES 
pārvietošanas programmā; atzīst, ka, lai 
gan lielāks finansiālais atbalsts ir nozīmīgs, 
nevajadzētu par zemu novērtēt 
ieguldījumu, ko EPAB var sniegt šai 
sakarā, palīdzot pielīdzināt bēgļiem 
piedāvātos pakalpojumus dalībvalstīs un 
piedāvājot atbalstu visefektīvākās prakses 
izmantošanā bēgļu uzņemšanas un 
integrācijas jomā;

27. tomēr aicina paredzēt lielākus stimulus, 
lai mudinātu dalībvalstis iesaistīties ES 
pārvietošanas programmā; atzīst, ka, lai 
gan lielāks finansiālais atbalsts ir nozīmīgs, 
nevajadzētu par zemu novērtēt 
ieguldījumu, ko EPAB var sniegt šai 
sakarā, palīdzot pielīdzināt bēgļiem 
piedāvātos pakalpojumus dalībvalstīs un 
uzlabot to kvalitāti un piedāvājot atbalstu 
visefektīvākās prakses izmantošanā bēgļu 
uzņemšanas un integrācijas jomā;
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Or. el

Grozījums Nr. 36
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ierosina sniegt dalībvalstīm, kuras vēlas 
iesaistīties ES pārvietošanas programmā, 
lielāku finansiālo palīdzību, lai sākotnēji 
atvieglotu pārvietošanas iniciatīvas 
izstrādi; aicina nodrošināt, lai dalībvalstis 
saņemtu nevis EUR 4000 par bēgli, bet 
EUR 6000 par bēgli pirmajā uzņemšanas 
gadā, EUR 5000 otrajā gadā un 
EUR 4000 katrā nākamajā gadā; ierosina, 
ka, lai izvairītos no pārlieku lielas ietekmes 
uz Eiropas Bēgļu fondu, ko radītu 
dalībvalstis, kuras, iespējams, vēlētos 
uzņemt lielu bēgļu skaitu pirmajā gadā, 
minētās summas varētu tikt piešķiras 
atbilstīgi noteiktām bēgļu pārvietošanas 
kvotām;

28. ierosina sniegt dalībvalstīm, kuras vēlas 
iesaistīties ES pārvietošanas programmā, 
lielāku finansiālo palīdzību, lai tām 
palīdzētu izveidot ilgtspējīgu 
pārvietošanas programmu un sākotnēji 
atvieglotu šādas iniciatīvas izstrādi; 
ierosina, ka, lai izvairītos no pārlieku lielas 
ietekmes uz Eiropas Bēgļu fondu, pēc 
pirmajiem līdzdalības gadiem programmā 
finansiālā atbalsta lielums jāpielīdzina 
citām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28a. tajā pašā laikā atgādina Eiropas 
Parlamenta 2009. gada 7. maija 
ieteikumus par obligātu solidaritāti 
attiecībā uz dalībvalstīs jau esošo bēgļu 
pārvietošanu; uzskata, ka pārvietošanas 
mehānismam tādēļ jābūt atvērtam un 
piemērojamam to personu pārvietošanai 
ES teritorijā, kas saņēmušas starptautisko 
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aizsardzību un uzturas dalībvalstīs, kuru 
patvēruma sistēmas šo valstu ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas vai demogrāfiskās 
situācijas dēļ izjūt īpašu un nesamērīgi 
lielu spiedienu; prasa piešķirt pietiekamus 
līdzekļus šādām pārvietošanas 
programmām ES teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzskata, ka efektīvā ES pārvietošanas 
programmā ir jāiekļauj noteikumi par 
turpmākajiem pasākumiem, uzstājot, ka 
visās dalībvalstīs ir jānodrošina 
pārvietošanas kvalitāte, augsti bēgļu 
uzņemšanas un integrācijas standarti;

30. uzskata, ka efektīvā ES pārvietošanas 
programmā ir jāiekļauj noteikumi par 
turpmākajiem pasākumiem, uzstājot, ka 
visās dalībvalstīs ir jānodrošina 
pārvietošanas kvalitāte un augsti standarti 
visos etapos no personu atzīšanas par 
bēgļiem līdz pat bēgļu uzņemšanai un 
integrācijai;

Or. el

Grozījums Nr. 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30a. aicina pārvietošanas programmā 
iesaistītās dalībvalstis novērtēt 
pārvietošanas procedūras gaitā veiktos 
pasākumus, lai nodrošinātu un uzlabotu 
bēgļu integrāciju. Dalībvalstīm regulāri 
jāuzrauga arī bēgļu integrācija;
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata, ka valsts varas iestādēm būtu 
jāveicina pēc iespējas efektīvāka sadarbība 
ar nevalstiskajām struktūrām (piemēram, 
starptautiskām un vietējām NVO) un 
jāizmanto to zināšanas un klātbūtne, 
īstenojot labākās un efektīvākās iniciatīvas 
bēgļu pārvietošanas jomā;

31. uzskata, ka valsts varas iestādēm būtu 
jāveicina pēc iespējas efektīvāka sadarbība 
ar nevalstiskajām struktūrām (piemēram, 
starptautiskām un vietējām NVO) un 
jāizmanto to zināšanas un klātbūtne, 
īstenojot labākās un efektīvākās iniciatīvas 
bēgļu pārvietošanas jomā; pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalība Eiropas 
pārvietošanas programmā sniegs atbalstu 
dalībvalstu un vietējo varas iestāžu 
atbalsta un uzņemšanas iniciatīvām;

Or. el

Grozījums Nr. 41
Roberta Angelilli, Georgios Papanikolaou, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata, ka valsts varas iestādēm būtu 
jāveicina pēc iespējas efektīvāka sadarbība 
ar nevalstiskajām struktūrām (piemēram, 
starptautiskām un vietējām NVO) un 
jāizmanto to zināšanas un klātbūtne, 
īstenojot labākās un efektīvākās iniciatīvas 
bēgļu pārvietošanas jomā;

31. uzskata, ka valsts varas iestādēm būtu 
jāveicina pēc iespējas efektīvāka sadarbība 
ar nevalstiskajām struktūrām (piemēram, 
baznīcām, starptautiskām un vietējām 
NVO) un jāizmanto to zināšanas un 
klātbūtne, īstenojot labākās un efektīvākās 
iniciatīvas bēgļu pārvietošanas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. iesaka visām iesaistītajām struktūrām 
pastiprināt centienus, lai nodrošinātu 
bēgļiem, jo īpaši vismazāk aizsargātajiem 
bēgļiem, pieeju atbilstīgiem mājokļiem, 
veselības aprūpei, izglītībai, valodas 
apguves kursiem un psiholoģiskajai 
palīdzībai, lai nodrošinātu veiksmīgu 
integrāciju;

32. iesaka visām iesaistītajām struktūrām 
pastiprināt centienus, lai nodrošinātu 
bēgļiem, jo īpaši vismazāk aizsargātajiem 
bēgļiem, pieeju atbilstīgiem mājokļiem, 
veselības aprūpei, izglītībai, valodas 
apguves kursiem un psiholoģiskajai 
palīdzībai, kā arī darba tirgum, lai 
nodrošinātu veiksmīgu integrāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 43
Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina UNHCR un vietējās NVO
noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

33. aicina EPAB ar tā topošās 
Pārvietošanas vienības palīdzību un 
sadarbībā ar UNHCR, NVO un vietējām 
varas iestādēm noteikt skaidrākus 
kritērijus kvalitatīvai pārvietošanai un 
uzraudzīt bēgļu pārvietošanu, lai veicinātu 
pārvietošanas darbību novērtēšanu 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina UNHCR un vietējās NVO 
noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

33. aicina UNHCR, Pārvietošanas vienību
un vietējās NVO palīdzēt noteikt 
skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina UNHCR un vietējās NVO 
noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

33. aicina UNHCR kopā ar baznīcām un 
vietējām NVO noteikt skaidrākus kritērijus 
kvalitatīvai pārvietošanai un uzraudzīt 
bēgļu pārvietošanu, lai veicinātu 
pārvietošanas darbību novērtēšanu 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Georgios Papanikolaou

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina UNHCR un vietējās NVO 
noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu dalībvalstīs;

33. aicina UNHCR un vietējās NVO 
noteikt skaidrākus kritērijus kvalitatīvai 
pārvietošanai un uzraudzīt bēgļu 
pārvietošanu, lai veicinātu pārvietošanas 
darbību novērtēšanu un turpmāku 
uzlabošanu dalībvalstīs;



AM\806907LV.doc 23/23 PE439.335v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. el


