
AM\836911LV.doc PE452.552v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2009/0164(COD)

27.10.2010

GROZĪJUMI Nr.
15 - 106

Ziņojuma projekts
Jean Lambert
(PE448.996v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā 
personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās 
aizsardzības saturu (pārstrādāta redakcija)

Direktīvas priekšlikums
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))



PE452.552v01-00 2/54 AM\836911LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\836911LV.doc 3/54 PE452.552v01-00

LV

Grozījums Nr. 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā 
personas, kam nepieciešama starptautiska 
aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības 
saturu

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA par obligātajiem 
standartiem, lai kvalificētu trešo valstu 
valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā 
bēgļus un kā personas, kam citādi
nepieciešama starptautiska aizsardzība, 
šādu personu statusu un piešķirtās 
aizsardzības saturu

Or. de

Grozījums Nr. 16
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Imigrācijas un patvēruma 
paktā, kas pieņemts 2008. gada 16. oktobrī, 
Eiropadome norādīja, ka dalībvalstīs 
joprojām pastāv būtiskas atšķirības, 
piešķirot aizsardzību, un ka pati 
aizsardzība ir dažāda, un aicināja nākt klajā 
ar jaunām ierosmēm, lai pabeigtu Hāgas 
programmā paredzēto kopējas Eiropas 
patvēruma sistēmas izveidi un tādējādi 
sniegtu augstāka līmeņa aizsardzību.

(8) Eiropas Imigrācijas un patvēruma 
paktā, kas pieņemts 2008. gada 16. oktobrī, 
Eiropadome norādīja, ka dalībvalstīs 
joprojām pastāv būtiskas atšķirības, 
piešķirot aizsardzību, un ka pati 
aizsardzība ir dažāda, un aicināja nākt klajā 
ar jaunām ierosmēm, lai pabeigtu Hāgas 
programmā paredzēto kopējas Eiropas 
patvēruma sistēmas izveidi un tādējādi 
sniegtu augstāka līmeņa aizsardzību. Tā arī 
atzina, ka nepieciešams veicināt 
solidaritāti un nodrošināt atbilstīgāku 
starptautiskās palīdzības saņēmēju 
sadalījumu pa dalībvalstīm, lai palīdzētu 
dalībvalstīm, uz kuru patvēruma sistēmām 
gulst īpaši smags un nesamērīgs slogs, jo 
īpaši šo valstu ģeogrāfiskās atrašanās 
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vietas vai demogrāfiskā stāvokļa dēļ. 

Or. el

Grozījums Nr. 17
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 80. pantā ir norādīts, ka 
Savienības politiku robežkontroles, 
patvēruma un imigrācijas jomā nosaka 
solidaritātes un atbildības, tostarp tās 
finansiālo seku, taisnīga sadalījuma 
princips dalībvalstu starpā un, ja 
nepieciešams, Savienības aktos, kas 
pieņemti saskaņā ar šo nodaļu, iekļauj 
atbilstīgus pasākumus, lai šis princips 
stātos spēkā.

Or. el

Grozījums Nr. 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pirmkārt jāņem vērā „bērna intereses”
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām. 

(17) Īstenojot šīs direktīvas noteikumus un
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām, dalībvalstīm pirmkārt 
būtu jāņem vērā „bērna intereses”.
Izvērtējot nepilngadīgo intereses, 
dalībvalstīm būtu jo īpaši jāņem vērā tādi 
faktori kā: 
ģimenes dzīves saglabāšana, ļaujot veikt 
ģimenes apvienošanos šķirtu nepilngadīgo 
gadījumā, ja šāda apvienošanās ir viņu 
interesēs; 
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nepilngadīgā labklājība un sociālā 
attīstība, ņemot vērā nepilngadīgā etnisko, 
reliģisko, kultūras un valodas izcelsmi, kā 
arī nepieciešamību nodrošināt stabilitāti 
un nepārtrauktību attiecībā uz aprūpi un 
aizbildnības kārtību, kā arī piekļuvi 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem;
drošības un aizsargātības apsvērumi, jo 
īpaši, ja pastāv risks, ka nepilngadīgais ir 
jebkāda vardarbības un ekspluatācijas 
veida, tostarp cilvēku tirdzniecības, 
upuris; kā arī
nepilngadīgā uzskati, veltot pienācīgu 
uzmanību šiem uzskatiem un ņemot vērā 
nepilngadīgā vecumu un briedumu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pirmkārt jāņem vērā „bērna intereses” 
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām.

(17) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pirmkārt būtu jāņem vērā „bērna intereses” 
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām.

Izvērtējot bērna intereses, dalībvalstīm jo 
īpaši būtu pienācīgi jāņem vērā šādi 
faktori:
a) ģimenes dzīves saglabāšana, tostarp 
attiecībā uz bērniem, kuri ir šķirti no 
savām ģimenēm, ģimenes 
atkalapvienošanās iespējas dalībvalstu 
teritorijā vai ārpus tās;
b) bērna labklājība un sociālā attīstība, jo 
īpaši ņemot vērā bērna etnisko, reliģisko, 
kultūras un valodas izcelsmi, kā arī 
nepieciešamību nodrošināt stabilitāti un 
nepārtrauktību attiecībā uz aprūpi un 
aizbildnības kārtību, kā arī piekļuvi 
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veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem;
c) drošības un aizsargātības apsvērumi, jo 
īpaši, ja pastāv risks, ka bērns ir jebkāda 
vardarbības un ekspluatācijas veida, 
tostarp cilvēku tirdzniecības, upuris;
d) bērna vēlmes, veltot pienācīgu 
uzmanību šādām vēlmēm un ņemot vērā 
bērna vecumu un briedumu.

Or. de

Pamatojums

Bērna interešu ievērošanā dalībvalstīm ir arī pienācīgi jāapsver ģimenes atkalapvienošanās 
iespējas dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās.

Grozījums Nr. 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Nepieciešams paplašināt ģimenes 
locekļu jēdzienu, ņemot vērā dažādus 
īpašos atkarības apstākļus, un īpašu 
uzmanību pievērst bērna interesēm.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un problēmas saistībā ar pierādījumu nodrošināšanu 
par ģimenes attiecībām, kā arī kodolģimenes interesēs ir nepieciešams detalizēti definēt 
jēdzienu „ģimenes loceklis”.

Grozījums Nr. 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Aizsardzību var sniegt ne vien valsts, 
bet arī partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskās organizācijas, kas atbilst šīs 
direktīvas nosacījumiem un kuru pārziņā ir 
reģions vai lielāks apgabals valsts 
teritorijā, un kuras vēlas un spēj īstenot 
tiesiskumu. Šādai aizsardzībai jābūt 
efektīvai un ilgstoša rakstura.

(25) Aizsardzību var sniegt ne vien valsts, 
bet arī partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskās organizācijas, kas atbilst šīs 
direktīvas nosacījumiem un kuru pārziņā ir 
reģions vai lielāks apgabals valsts 
teritorijā. Šādai aizsardzībai jābūt efektīvai 
un ilgstpējīgai.

Or. de

Pamatojums

Jautājumi par tiesiskuma nodrošināšanu un aizsardzības dalībnieka leģitimitāti nav šīs 
direktīvas jomā, un tās mērķis nav tos jebkādā veidā ietekmēt. Jāuzsver, ka galvenā prioritāte 
ir starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja drošība un aizsardzība.  Šādas 
aizsardzības sniedzējas valsts vai valdības veids ir jautājums, kas attiecas uz labu pārvaldību 
pasaules mērogā un demokratizāciju, un to nevar reglamentēt kopējas Eiropas patvēruma 
sistēmas ietvaros.

Grozījums Nr. 22
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Aizsardzību var sniegt ne vien valsts, 
bet arī partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskās organizācijas, kas atbilst šīs 
direktīvas nosacījumiem un kuru pārziņā 
ir reģions vai lielāks apgabals valsts 
teritorijā, un kuras vēlas un spēj īstenot 
tiesiskumu. Šādai aizsardzībai jābūt
efektīvai un ilgstoša rakstura.

(25) Aizsardzību var sniegt tikai valsts, 
kura vēlas un spēj īstenot tiesiskumu. 
Šādai aizsardzībai vajadzētu būt efektīvai 
un ilgstpējīgai.

Or. fr

Pamatojums

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
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comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Grozījums Nr. 23
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Iekšējai aizsardzībai jābūt efektīvi 
pieejamai pieteikuma iesniedzējam tajā 
izcelsmes valsts daļā, kurā tas var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties.

(26) Iekšējai aizsardzībai jābūt efektīvi 
pieejamai pieteikuma iesniedzējam tajā 
izcelsmes valsts daļā, kurā tas var ceļot, 
tikt ielaists un dzīvot, nesaskaroties ar 
draudiem vai sankcijām.

Or. de

Pamatojums

Dažās izcelsmes valstīs tiesiska un formāli pareiza ieceļošana un apmešanās saskaņā ar mūsu 
standartiem ir neiespējama neatbilstīgu valsts struktūru dēļ. Šāds atbilstīgu struktūru trūkums 
vai atšķirīgu struktūru izmantošana nedz rada šķēršļus atbilstībai iekšējās aizsardzības 
saņemšanai, nedz liecina par nepietiekamu drošības vai aizsargātības līmeni.

Grozījums Nr. 24
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Iekšējai aizsardzībai jābūt efektīvi 
pieejamai pieteikuma iesniedzējam tajā 
izcelsmes valsts daļā, kurā tas var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties.

(26) Iekšējai aizsardzībai jābūt efektīvi 
pieejamai pieteikuma iesniedzējam tajā 
izcelsmes valsts daļā, kurā tas var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties, 
un kurā, kā var pamatoti pieņemt, tas 
uzturēsies. Vērtējot, kas uzskatāms par 
pamatotu pieņēmumu, dalībvalstīm jo 
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īpaši būtu jāņem vērā šādi faktori: 
pieteikuma iesniedzēja personīgie 
apstākļi, iepriekšēji vajāšanas gadījumi, 
drošība un aizsargātība, cilvēktiesību 
ievērošana un ekonomiskās izdzīvošanas 
iespējas konkrētajā valsts daļā.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiktu panākta teksta atbilstība UNHCR starptautiskās aizsardzības pamatnostādnēm 
„Alternatīvās bēgšanas vai pārvietošanās iespējas izcelsmes valstī” saistībā ar 1951. gada 
konvencijas 1.A panta 2. punktu un 1967. gada protokolu par bēgļu statusu.

Grozījums Nr. 25
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Novērtējot nepilngadīgu personu 
starptautiskas aizsardzības pieteikumus, 
nepieciešams, lai dalībvalstis ņem vērā 
vajāšanas veidus, kas īpaši attiecas uz 
bērniem.

(27) Novērtējot nepilngadīgu personu 
starptautiskas aizsardzības pieteikumus, 
nepieciešams, lai dalībvalstis ņem vērā 
vajāšanas veidus, kas īpaši attiecas uz 
bērniem, tādus kā nepilngadīgu personu 
nodarbināšana, bērnu tirdzniecība, 
sieviešu dzimumorgānu kropļošana, 
vardarbība ģimenē un mājās, piespiedu 
vai nepilngadīgu personu laulības un 
piespiedu darbs.

Or. en

Pamatojums

Šajā papildinājumā ir daļēji uzskaitīti daži īpaši bērnu vajāšanas veidi, kuri būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 26
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Vienlīdz nepieciešams, lai 
dalībvalstis, izvērtējot starptautiskās 
aizsardzības pieteikumus, pienācīgi ņemtu 
vērā konkurējošas tiesību tradīcijas un 
paražas, kas saistītas ar rīcību, kuras 
mērķis ir radīt kaitējumu vai personas 
cieņas aizskārumu, piemēram, 
dzimumorgānu kropļošana, nomētāšana 
ar akmeņiem, piespiedu laulības vai goda 
aizstāvēšanas noziegumi.

Or. es

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums atbilst grozījumiem pantos, kuri attiecas uz paražām un tiesību 
tradīcijām, kuru mērķis ir radīt fizisku kaitējumu vai personas cieņas aizskārumu.

Grozījums Nr. 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Vienlīdz nepieciešams ieviest vienotu 
jēdzienu attiecībā uz vajāšanas 
pamatojumu „piederība noteiktai sociālai 
grupai”. Lai definētu noteiktu sociālo 
grupu, pienācīgi jāņem vērā jautājumi, kas 
izriet no pieteikuma iesniedzēja dzimuma.

(29) Vienlīdz nepieciešams ieviest vienotu 
jēdzienu attiecībā uz vajāšanas 
pamatojumu „piederība noteiktai sociālai 
grupai”. Lai definētu noteiktu sociālo 
grupu, būtu pienācīgi jāņem vērā jautājumi, 
kas izriet no pieteikuma iesniedzēja 
dzimuma. Šajā sakarā īpaši būtu jāapsver 
tādi jautājumi kā sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana, piespiedu aborti un piespiedu 
sterilizācija.

Or. it

Pamatojums

Dzimumorgānu kropļošana, piespiedu aborti un piespiedu sterilizācija ir nopietni pret sievieti 
vērstas vardarbības veidi, un tādēļ tie ir īpaši jānorāda tiesību aktā. Eiropas Padomes 
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Parlamentārās asamblejas 2010. gada Rezolūcijā Nr. 1765 ir īpaši norādīts, ka, izvērtējot 
patvēruma pieprasījumus, minētie faktori ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Ne vienmēr alternatīvās 
aizsardzības statusa saņēmēju ģimenes 
locekļiem ir jāpiešķir identiski pabalsti; 
tomēr šādiem ģimenes locekļiem 
piešķirtajiem pabalstiem ir jābūt 
samērīgiem ar alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem piešķirtajiem 
pabalstiem;

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Nepieciešams nodrošināt 
nediskriminēšanas principa pilnīgu 
ievērošanu, tajā pašā laikā īstenojot 
Hāgas programmas aicinājumu izveidot 
vienotu statusu. Šajā nolūkā un izņemot 
atkāpes, kas ir nepieciešamas un objektīvi 
pamatotas, alternatīvās aizsardzības 
saņēmējiem jāpiešķir tādas pašas tiesības 

(37) Nepieciešams nodrošināt 
nediskriminēšanas principa pilnīgu 
ievērošanu. Vajadzības un objektīvi 
pamatotos gadījumos alternatīvās 
aizsardzības saņēmējiem būtu jāpiešķir 
tādas pašas tiesības un pabalsti kā bēgļiem 
un uz tiem būtu jāattiecina tādi paši 
atbilstības nosacījumi. Vienlaicīgi saskaņā 
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un pabalsti kā bēgļiem un uz tiem 
jāattiecina tādi paši atbilstības nosacījumi.

ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 78. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu jānodrošina, lai arī
turpmāk vienotu patvēruma statusu 
varētu nošķirt no vienota alternatīvās 
aizsardzības statusa.

Or. de

Pamatojums

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Grozījums Nr. 30
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai veicinātu, ka starptautiskās 
aizsardzības saņēmēji efektīvi izmanto 
tiesības un pabalstus, kas noteikti direktīvā, 
nepieciešams ņemt vērā to īpašās 
vajadzības un konkrētās integrācijas 
problēmas, ar kurām tiem jāsaskaras.

(39) Lai veicinātu, ka starptautiskās 
aizsardzības saņēmēji efektīvi izmanto 
tiesības un pabalstus, kas noteikti direktīvā, 
nepieciešams ņemt vērā to īpašās 
vajadzības un konkrētās integrācijas 
problēmas, ar kurām tiem jāsaskaras.
Vienlaicīgi būtu jāprasa starptautiskās 
palīdzības saņēmējiem veikt aktīvus 
pasākumus, lai integrētos sabiedrībā, un 
apmeklēt integrācijas kursus, kā arī 
ievērot pamatstandartus, kas ir dalībvalstu 
brīvi un demokrātiski pieņemtas tiesību 
sistēmas pamatā, jo īpaši cilvēka cieņas 
neaizskaramību, vīriešu un sieviešu 
līdztiesību, baznīcas un valsts nodalīšanu 
un ticības brīvību. Būtu jānosaka prasība 
alternatīvās aizsardzības statusa 
saņēmējiem apmeklēt integrācijas kursus, 
ja dalībvalsts kompetentās iestādes to 
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uzskata par lietderīgu.

Or. de

Pamatojums

Tiesību īstenošana saistībā ar starptautisko aizsardzību ietver arī pienākumus. Minētais 
galvenokārt attiecas uz konkrētās dalībvalsts likumu ievērošanu, kā arī uz integrācijas kursu 
apmeklēšanu šajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai izvairītos no sociālām grūtībām, ir 
lietderīgi bez diskriminācijas nodrošināt 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 
adekvātu sociālo labklājību un iztikas 
līdzekļus sociālās palīdzības ietvaros.

(43) Lai izvairītos no sociālām grūtībām, ir 
lietderīgi bez diskriminācijas nodrošināt 
bēgļa statusa vai alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem adekvātu sociālo 
labklājību un iztikas līdzekļus sociālās 
palīdzības ietvaros.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Attiecībā uz sociālo palīdzību un 
veselības aprūpi valsts tiesību aktos ir 
jāparedz noteikumi par pamata 
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pabalstiem, kā arī sīki izstrādāti 
noteikumi par šo pabalstu piešķiršanu. 
Iespēju piešķirt alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem tikai pamata 
pabalstus jāsaprot tādā nozīmē, ka šis 
jēdziens aptver vismaz minimālu 
ienākumu atbalstu, palīdzību slimības, 
grūtniecības gadījumā un palīdzību 
vecākiem, ciktāl šādi pabalsti tiek piešķirti 
attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. de

Grozījums Nr. 33
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Cik iespējams, integrācijas 
programmās, kas tiek paredzētas 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, 
jāņem vērā viņu īpašās vajadzības un 
situācijas specifika.

(45) Cik iespējams, integrācijas 
programmās, kas tiek paredzētas 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, 
jāņem vērā viņu īpašās vajadzības un 
situācijas specifika. Noteikumos par 
integrācijas programmu nodrošināšanu 
būtu jāiekļauj prasība bēgļiem piedalīties 
šādās programmās. Būtu jāprasa, lai 
alternatīvās aizsardzības statusa saņēmēji 
apmeklē integrācijas kursus, ja dalībvalsts 
kompetentās iestādes to uzskata par 
lietderīgu.

Or. de

Pamatojums

Tiesību īstenošana saistībā ar starptautisko aizsardzību ietver arī pienākumus. Minētais 
galvenokārt attiecas uz konkrētās dalībvalsts likumu ievērošanu, kā arī uz integrācijas kursu 
apmeklēšanu šajā dalībvalstī.
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Grozījums Nr. 34
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums
2. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „pieteikuma iesniedzējs” ir trešās valsts 
valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas 
iesniedzis starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav 
pieņemts galīgais lēmums;

i) „pieteikuma iesniedzējs” ir jebkura 
persona, kas nav tās dalībvalsts pilsonis, 
kurā iesniegts šīs personas starptautiskās 
aizsardzības pieteikums, par kuru vēl nav 
pieņemts galīgais lēmums;

Or. fr

Pamatojums

Pārstrādātajā redakcijā būtu jāpaplašina Kvalifikāciju direktīvas piemērošanas joma, lai 
nodrošinātu, ka ikviens var iesniegt patvēruma pieteikumu, ņemot vērā, ka saskaņā ar 
Ženēvas konvenciju par bēgļu statusu nav pieļaujami šādi direktīvas darbības jomas 
ierobežojumi, kas balstīti uz ģeogrāfiskiem vai nacionāliem kritērijiem. 

Grozījums Nr. 35
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
2. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „pieteikuma iesniedzējs” ir trešās valsts 
valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kas 
iesniedzis starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav 
pieņemts galīgais lēmums;

i) „pieteikuma iesniedzējs” ir persona, kas 
nav Savienības pilsonis un kas ir 
iesniegusi starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu, par kuru vēl nav 
pieņemts galīgais lēmums;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) „ģimenes locekļi”, ciktāl šāda ģimene 
pastāvējusi jau izcelsmes valstī, ir šādi 
starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
ģimenes locekļi, kas atrodas tajā pašā 
dalībvalstī saistībā ar starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu:

j) „ģimenes locekļi”, ciktāl šāda ģimene 
pastāvējusi jau izcelsmes valstī, ir šādi 
bēgļa statusa vai alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmēja ģimenes locekļi, kas 
atrodas tajā pašā dalībvalstī saistībā ar 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu:

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
laulātais vai viņa/viņas neprecējies 
partneris, ar kuru viņam/viņai ir stabilas 
attiecības, ja saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecināmi 
uz ārvalstniekiem, vai atbilstoši tiesību 
aktiem vai praksei attiecīgajā dalībvalstī 
neprecētus pārus uzskata par 
pielīdzināmiem precētiem pāriem,

– bēgļa statusa vai alternatīvās
aizsardzības statusa saņēmēja laulātais vai 
viņa/viņas neprecējies partneris, ar kuru 
viņam/viņai ir stabilas attiecības, ja 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kas attiecināmi uz ārvalstniekiem, 
vai atbilstoši tiesību aktiem vai praksei 
attiecīgajā dalībvalstī neprecētus pārus 
uzskata par pielīdzināmiem precētiem 
pāriem,

Or. en

Grozījums Nr. 38
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pirmajā ievilkumā minēto pāru vai 
starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
nepilngadīgie bērni ar nosacījumu, ka viņi 
ir neprecējušies, un neatkarīgi no tā, vai 
viņi ir dzimuši laulībā vai ārlaulībā, vai arī 

– pirmajā ievilkumā minēto pāru vai bēgļa
statusa vai alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmēja nepilngadīgie bērni ar 
nosacījumu, ka viņi ir neprecējušies, un 
neatkarīgi no tā, vai viņi ir dzimuši laulībā 
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ir adoptēti, kā noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos;

vai ārlaulībā, vai arī ir adoptēti, kā noteikts 
attiecīgās valsts tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pirmajā ievilkumā minēto pāru vai 
starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
precētie nepilngadīgie bērni neatkarīgi no 
tā, vai viņi ir dzimuši laulībā vai 
ārlaulībā, vai arī ir adoptēti, kā noteikts 
attiecīgās valsts tiesību aktos, ja viņu 
interesēs ir uzturēties tajā pašā valstī, 
kurā uzturas starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs;

svītrots

Or. it

Pamatojums

Laulātu nepilngadīgo bērnu iekļaušana „ģimenes locekļu” definīcijā ir apšaubāma, jo, lai 
gan šīs personas ir nepilngadīgas, tās uzskatāmas par atsevišķu ģimenes vienību. Turklāt 
priekšlikums sarežģī jautājumu par nepilngadīgo piespiedu laulībām trešās valstīs.

Grozījums Nr. 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pirmajā ievilkumā minēto pāru vai 
starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
precētie nepilngadīgie bērni neatkarīgi no 
tā, vai viņi ir dzimuši laulībā vai 
ārlaulībā, vai arī ir adoptēti, kā noteikts 
attiecīgās valsts tiesību aktos, ja viņu 

svītrots
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interesēs ir uzturēties tajā pašā valstī, 
kurā uzturas starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs;

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un problēmas saistībā ar pierādījumu nodrošināšanu 
par ģimenes attiecībām, kā arī kodolģimeņu interesēs ir nepieciešams sīki definēt jēdzienu 
„ģimenes loceklis”.

Grozījums Nr. 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– tēvs, māte vai cits pieaugušais radinieks, 
kas saskaņā ar tiesību aktu vai paražu ir 
atbildīgs par starptautiskās aizsardzības 
saņēmēju, ja pēdējais ir nepilngadīgs vai 
neprecējies, vai ja tas ir nepilngadīgs un 
precējies, bet viņa interesēs ir uzturēties 
tajā pašā valstī, kurā uzturas tā tēvs, māte 
vai cits pieaugušais radinieks, kas ir par 
viņu atbildīgs;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un problēmas saistībā ar pierādījumu nodrošināšanu 
par ģimenes attiecībām, kā arī kodolģimeņu interesēs ir nepieciešams sīki definēt jēdzienu 
„ģimenes loceklis”.

Grozījums Nr. 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 5. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
nepilngadīgi neprecējušies brāļi un 
māsas, ja starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs ir nepilngadīgs un neprecējies, 
vai ja starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs un viņa brāļi un māsas ir 
nepilngadīgi un precējušies, bet viena vai 
vairāku no tiem interesēs ir uzturēties 
vienā un tajā pašā valstī;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un problēmas saistībā ar pierādījumu nodrošināšanu 
par ģimenes attiecībām, kā arī kodolģimeņu interesēs ir nepieciešams sīki definēt jēdzienu 
„ģimenes loceklis”.

Grozījums Nr. 43
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
2. pants – j apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– starptautiskās aizsardzības saņēmēja 
nepilngadīgi neprecējušies brāļi un 
māsas, ja starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs ir nepilngadīgs un neprecējies, 
vai ja starptautiskās aizsardzības 
saņēmējs un viņa brāļi un māsas ir 
nepilngadīgi un precējušies, bet viena vai 
vairāku no tiem interesēs ir uzturēties 
vienā un tajā pašā valstī;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neierobežojot Ženēvas konvenciju, 
dalībvalstis var noteikt, ka pieteikuma 
iesniedzējam, kas iesniedz turpmāku 
pieteikumu, parasti nepiešķir bēgļa 
statusu, ja vajāšanas riska pamatā ir 
apstākļi, kurus pieteikuma iesniedzējs 
paša pieņemta lēmuma rezultātā radījis 
kopš izcelsmes valsts atstāšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Stavros Lambrinidis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neierobežojot Ženēvas konvenciju, 
dalībvalstis var noteikt, ka pieteikuma 
iesniedzējam, kas iesniedz turpmāku 
pieteikumu, parasti nepiešķir bēgļa statusu, 
ja vajāšanas riska pamatā ir apstākļi, kurus 
pieteikuma iesniedzējs paša pieņemta 
lēmuma rezultātā radījis kopš izcelsmes 
valsts atstāšanas.

3. Neierobežojot Ženēvas konvenciju, 
dalībvalstis var noteikt, ka pieteikuma 
iesniedzējam, kas iesniedz turpmāku 
pieteikumu, parasti nepiešķir bēgļa statusu, 
ja vajāšanas riska pamatā ir apstākļi, kurus 
pieteikuma iesniedzējs paša pieņemta 
lēmuma rezultātā radījis kopš izcelsmes 
valsts atstāšanas. Nevar uzskatīt, ka 
pieteikuma iesniedzējs ar savu lēmumu ir 
radījis minēto risku, ja tas ir īstenojis 
savas pamattiesības, jo īpaši vārda 
brīvību, saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt vienīgi:

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt:

Or. de

Pamatojums

Aizsardzību var nodrošināt arī tad, ja aizsardzības dalībnieki nav pieejami. Pilnīgs 
ierobežojums, kas paredzētu, ka aizsardzību var sniegt tikai atzīti dalībnieki, liegtu izmantot 
iekšējās aizsardzības sniegtās iespējas.

Grozījums Nr. 47
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt vienīgi :

1. Aizsardzībai pret vajāšanu vai smagu 
kaitējumu jābūt efektīvai un ilgstošai, un to 
var nodrošināt vienīgi:

a) valsts; vai a) valsts; vai
b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu un 
kuras vēlas un spēj īstenot tiesiskumu.

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu,

ja a) un b) apakšpunktā norādītie 
aizsardzības dalībnieki vēlas un spēj 
īstenot tiesiskumu un uzņemties atbildību.

Or. en

Pamatojums

Frāzi „vēlas un spēj īstenot tiesiskumu” vajadzētu skaidri attiecināt arī uz valsti, jo 
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nevajadzētu uzskatīt, ka valsts, kurai patvēruma meklētājs lūdz aizsardzību, vienmēr „vēlas 
un spēj īstenot tiesiskumu”. Tiem, kurus uzskata par spējīgiem nodrošināt efektīvu 
aizsardzību, vajadzētu arī būt spējīgiem garantēt savu atbildību atbilstoši starptautiskajiem 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 48
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu un 
kuras vēlas un spēj īstenot tiesiskumu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Grozījums Nr. 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu un 
kuras vēlas un spēj īstenot tiesiskumu.

b) partijas vai organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu;

Or. de
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Pamatojums

Jautājumi par tiesiskuma nodrošināšanu un aizsardzības dalībnieka leģitimitāti nav šīs 
direktīvas jomā, un tās mērķis nav tos jebkādā veidā ietekmēt. Jāuzsver, ka galvenā prioritāte 
ir starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja drošība un aizsardzība. Šādas 
aizsardzības sniedzējas valsts vai valdības veids ir jautājums, kas attiecas uz labu pārvaldību 
pasaules mērogā un demokratizāciju, un to nevar reglamentēt kopējas Eiropas patvēruma 
sistēmas ietvaros.

Grozījums Nr. 50
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas organizācijas, kas kontrolē 
valsti vai būtisku valsts teritorijas daļu un 
kuras vēlas un spēj īstenot tiesiskumu.

b) partijas vai organizācijas, ieskaitot 
starptautiskas vai reģionālas organizācijas, 
kas kontrolē valsti vai būtisku valsts 
teritorijas daļu un kuras vēlas un spēj 
īstenot tiesiskumu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Efektīvu un ilgstošu aizsardzību parasti
nodrošina, 1. punktā minētajiem 
dalībniekiem veicot pamatotus pasākumus, 
lai novērstu vajāšanu vai smaga kaitējuma 
ciešanu, cita starpā, uzturot efektīvu tiesību 
sistēmu, lai atklātu, apsūdzētu un sodītu 
par darbībām, kas veido vajāšanu vai 
smagu kaitējumu, un pieteikuma 
iesniedzējam ir pieeja šādai aizsardzībai.

2. Efektīvu un ilgstošu aizsardzību 
nodrošina, 1. punktā minētajiem 
dalībniekiem veicot pamatotus pasākumus, 
lai novērstu vajāšanu vai smaga kaitējuma 
ciešanu, cita starpā, uzturot efektīvu tiesību 
sistēmu, lai atklātu, apsūdzētu un sodītu 
par darbībām, kas veido vajāšanu vai 
smagu kaitējumu, un pieteikuma 
iesniedzējam ir pieeja šādai aizsardzībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Novērtējot, vai starptautiskā 
organizācija kontrolē valsti vai būtisku tās 
teritorijas daļu un nodrošina aizsardzību, 
kā aprakstīts 2. punktā, dalībvalstis ņem 
vērā jebkādas vadlīnijas, kas var būt 
ietvertas attiecīgos Padomes aktos.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Grozījums Nr. 53
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja tam daļā no 
izcelsmes valsts teritorijas ir pieejama 
7. pantā noteiktā aizsardzība pret vajāšanu 
vai smagu kaitējumu un tas var droši un
likumīgi ceļot, tikt ielaists un apmesties
šajā valsts daļā.

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja tam daļā no 
izcelsmes valsts teritorijas ir pieejama 
7. pantā noteiktā vajadzīgā aizsardzība pret 
vajāšanu vai smagu kaitējumu vai arī  nav 
iemesla pamatotām bailēm no vajāšanas 
izcelsmes valsts daļā, un tas bez 
apdraudējuma vai soda var ceļot un dzīvot 
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šajā valsts daļā.

Or. de

Pamatojums

Dažās izcelsmes valstīs tiesiska un formāli pareiza ieceļošana un apmešanās saskaņā ar mūsu 
standartiem ir neiespējama neatbilstīgu valsts struktūru dēļ. Tomēr šāds atbilstīgu struktūru 
trūkums vai atšķirīgu struktūru izmantošana nedz rada šķēršļus sekmīgai pieteikuma 
iesniegšanai iekšējās aizsardzības saņemšanai, nedz liecina par nepietiekamu drošības vai 
aizsargātības līmeni.

Grozījums Nr. 54
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja tam daļā no
izcelsmes valsts teritorijas ir pieejama
7. pantā noteiktā aizsardzība pret 
vajāšanu vai smagu kaitējumu un tas var 
droši un likumīgi ceļot, tikt ielaists un 
apmesties šajā valsts daļā.

1. Novērtējot starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
pieteikuma iesniedzējam nav vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība, ja daļā izcelsmes 
valsts nav pamatotu vajāšanas draudu vai 
reāla riska ciest nopietnu kaitējumu un 
pieteikuma iesniedzējs var droši un 
likumīgi ceļot, tikt ielaists, apmesties šajā 
valsts daļā, un var pamatoti uzskatīt, ka 
tas uzturēsies minētajā valsts daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis laikā, kad 

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis laikā, kad 
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tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, ņem 
vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē šajā 
valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek iegūta 
precīza un aktuāla informācija no dažādiem 
avotiem, piemēram, no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā komisariāta bēgļu 
jautājumos (UNHCR) un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja.

tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, ņem 
vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē šajā 
valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus, ievērojot 4. pantu. 
Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
iegūta precīza un aktuāla informācija no 
dažādiem avotiem, piemēram, no 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) un 
Eiropas Patvēruma atbalsta biroja.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu , dalībvalstis laikā, 
kad tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, 
ņem vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē 
šajā valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek iegūta 
precīza un aktuāla informācija no dažādiem 
avotiem, piemēram, no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā komisariāta bēgļu 
jautājumos (UNHCR) un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja.

2. Pārbaudot, vai pieteikuma iesniedzējam 
ir pieejama aizsardzība pret vajāšanu vai 
smagu kaitējumu daļā no izcelsmes valsts 
saskaņā ar 1. punktu, dalībvalstis laikā, kad 
tiek pieņemts lēmums par pieteikumu, ņem 
vērā vispārējos apstākļus, kādi dominē šajā 
valsts daļā, un pieteikuma iesniedzēja 
personīgos apstākļus. Šajā nolūkā 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek iegūta 
precīza un aktuāla informācija no dažādiem 
avotiem, piemēram, no Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā komisāra bēgļu 
jautājumos (UNHCR) un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja, un ka to 
izmanto.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktu piemēro neatkarīgi 
no tehniskajiem šķēršļiem, kas kavē 
atgriešanos izcelsmes valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Franziska Keller

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) apsūdzība vai sods par atteikšanos veikt 
militāro dienestu konflikta laikā, ja militāra 
dienesta veikšana ietvertu noziegumu vai 
tādu darbību izdarīšanu, uz ko attiecas 12. 
panta 2. punktā minētie izslēgšanas 
noteikumi;

e) apsūdzība vai sods par atteikšanos veikt 
militāro dienestu konflikta laikā, ja militāra 
dienesta veikšana ietvertu noziegumu vai 
tādu darbību izdarīšanu, uz ko attiecas 
12. panta 2. punktā minētie izslēgšanas 
noteikumi, vai ja tā būtu pretrunā dziļai 
morālajai, reliģiskajai vai politiskajai 
pārliecībai vai citiem pamatotiem ar 
konkrētās personas uzskatiem saistītiem 
iemesliem;

Or. en

Pamatojums

Tekstā vajadzētu norādīt arī vajāšanu, kuras pamatā ir atteikšanās pildīt militāro dienestu 
idejiskas pārliecības dēļ.

Grozījums Nr. 59
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) darbības, kas īpaši vēršas pret kādu 
dzimumu vai pret bērniem.

f) darbības, kas īpaši vēršas pret kādu 
dzimumu vai pret bērniem, tostarp 
darbības, kas saistītas ar tiesību 
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tradīcijām un paražām, kuras vērstas uz 
to, lai radītu kaitējumu vai personas 
cieņas aizskārumu.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, lai Direktīvā tiktu pienācīgi ņemtas vēra paražas un tiesību tradīcijas, 
kas ietver darbības, kuras apdraud personas vai aizskar viņu cieņu, piemēram, 
dzimumorgānu kropļošana, nomētāšana ar akmeņiem, piespiedu laulības vai noziegumi goda 
dēļ.

Grozījums Nr. 60
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 2. panta c) apakšpunktu ir 
jābūt saiknei starp 10. pantā minētajiem 
iemesliem un 1. punktā minētajām 
vajāšanas darbībām vai jātrūkst 
aizsardzībai pret šādām darbībām.

3. Saskaņā ar 2. panta c) apakšpunktu ir 
jābūt saiknei starp 10. pantā minētajiem 
iemesliem un 1. punktā minētajām 
vajāšanas darbībām.

Or. de

Pamatojums

To, ka personai netiek sniegta aizsardzība no vajāšanas darbībām, būtībā nevar uzskatīt par 
vajāšanas darbību. Vajāšanas darbībai ir jāietver reāla vajāšana. Tomēr tas, ka personai 
netiek nodrošināta aizsardzība no vajāšanas, nav reāla vajāšana.

Grozījums Nr. 61
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šās grupas dalībniekiem piemīt kopīgas 
iedzimtas pazīmes vai kopēja pagātne, ko 

– šās grupas dalībniekiem piemīt kopīgas 
iedzimtas pazīmes vai kopēja pagātne, ko 
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nevar mainīt, vai tiem piemīt kopējas 
pazīmes vai pārliecība, kas ir tik svarīga 
identitātei vai apziņai, ka personu nevar 
spiest no tās atteikties, un

nevar mainīt, vai tiem piemīt kopējas 
pazīmes vai pārliecība, kas ir tik svarīga 
identitātei vai apziņai, ka personu nevar 
spiest no tās atteikties, vai

Or. en

Grozījums Nr. 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert 
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 
uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu 
piederību noteiktai sociālai grupai vai 
identificētu šādas grupas pazīmes.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa ietver grupu, 
kuras pamatā ir seksuālās orientācijas 
kopīgas pazīmes. Ar dzimumu saistīti 



PE452.552v01-00 30/54 AM\836911LV.doc

LV

uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu 
piederību noteiktai sociālai grupai vai 
identificētu šādas grupas pazīmes.

aspekti, tostarp dzimumidentitāte, tiek 
pienācīgi ņemti vērā, lai noteiktu piederību 
noteiktai sociālai grupai vai identificētu 
šādas grupas pazīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert 
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 
uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu 
piederību noteiktai sociālai grupai vai 
identificētu šādas grupas pazīmes.

Atkarībā no apstākļiem izcelsmes valstī 
jēdziens īpaša sociāla grupa var ietvert 
grupu, kuras pamatā ir seksuālās 
orientācijas kopīgas pazīmes. Nevar 
uzskatīt par seksuālai orientācijai 
piederīgām tādas darbības, kas saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem tiek uzskatītas 
par noziedzīgām. Ar dzimumu saistīti 
aspekti pienācīgi jāņem vērā, lai noteiktu 
piederību noteiktai sociālai grupai vai 
identificētu šādas grupas pazīmes. Nosakot 
minēto piederību, vienlīdz liela uzmanība 
tiek pievērsta konkurējošām tiesību 
tradīcijām vai paražām, kuru mērķis ir 
radīt kaitējumu vai personas cieņas 
aizskārumu. 

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, lai Direktīvā tiktu pienācīgi ņemtas vēra paražas un tiesību tradīcijas, 
kas ietver darbības, kuras apdraud personas vai aizskar viņu cieņu, piemēram, 
dzimumorgānu kropļošana, nomētāšana ar akmeņiem, piespiedu laulības vai goda 
aizstāvēšanas noziegumi.
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Grozījums Nr. 65
Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punkta e) un 
f) apakšpunktus nepiemēro bēglim, kurš 
var atsaukties uz nepārvaramiem 
iemesliem, kas izriet no iepriekš veiktas 
vajāšanas, lai atteiktos pieņemt 
valstspiederības valsts aizsardzību vai, ja 
viņš ir bezvalstnieks, viņa agrākās 
pastāvīgās dzīvesvietas valsts aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 66
Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
alternatīvās aizsardzības saņēmējam, kurš 
var atsaukties uz nepārvaramiem 
iemesliem, kas izriet no iepriekš nodarīta 
smaga kaitējuma, lai atteiktos pieņemt 
valstspiederības valsts aizsardzību vai, ja 
viņš ir bezvalstnieks, kuram nav 
valstspiederības, viņa agrākās pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, 
personu ar garīgās veselības traucējumiem 
un personu, kas bijušas pakļautas 
spīdzināšanai, izvarošanai vai citai 
nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, 
personu ar garīgās veselības traucējumiem 
un personu, kas bijušas pakļautas 
spīdzināšanai vai cietsirdīgai, necilvēcīgai 
vai pazemojošai attieksmei, piemēram, 
dzimumorgānu kropļošanai, piespiedu 
sterilizācijai, izvarošanai, piespiedu 
abortiem, vai citai nopietnai psiholoģiskai, 
fiziskai vai seksuālai vardarbībai, īpašo 
situāciju.

Or. it

Pamatojums

Dzimumorgānu kropļošana, piespiedu aborti un piespiedu sterilizācija ir nopietni pret sievieti 
vērstas vardarbības veidi, un tādēļ tie ir īpaši jānorāda tiesību aktā. Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas 2010. gada Rezolūcijā Nr. 1765 ir īpaši norādīts, ka, izvērtējot 
patvēruma pieprasījumus, minētie faktori ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 68
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, 
personu ar garīgās veselības 
traucējumiem un personu, kas bijušas 

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru un 
personu, kas bijušas pakļautas 
spīdzināšanai, izvarošanai vai citai 
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pakļautas spīdzināšanai, izvarošanai vai 
citai nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

Or. de

Pamatojums

Šajā kontekstā garīgās veselības problēmas nav pietiekami skaidri definētas, vai arī uz tām 
attiecas ar citiem uzskaitītajiem vajāšanas veidiem saistītie aspekti.

Grozījums Nr. 69
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, 
personu ar garīgās veselības traucējumiem 
un personu, kas bijušas pakļautas 
spīdzināšanai, izvarošanai vai citai 
nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, uz 
kaitējuma vai personas cieņas aizskāruma 
radīšanu vērstu tiesību tradīciju vai 
paražu upuru, personu ar garīgās veselības 
traucējumiem un personu, kas bijušas 
pakļautas spīdzināšanai, izvarošanai vai 
citai nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, lai Direktīvā tiktu pienācīgi ņemta vērā īpašā neaizsargātība, kas 
raksturīga personām, kas cietušas no paražām vai tiesību tradīcijām, kuras ietver praksi vai 
sodus, kas ir pretrunā cilvēka pamattiesībām, piemēram, dzimumorgānu kropļošanu, 
nomētāšanu ar akmeņiem vai goda aizstāvēšanas noziegumus.
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Grozījums Nr. 70
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, cilvēktirdzniecības upuru, 
personu ar garīgās veselības 
traucējumiem un personu, kas bijušas 
pakļautas spīdzināšanai, izvarošanai vai 
citai nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

3. Īstenojot šo nodaļu, dalībvalstis ņem 
vērā mazāk aizsargātu personu, piemēram, 
nepilngadīgo, nepavadītu nepilngadīgo, 
invalīdu, vecu ļaužu, grūtnieču, tādu 
vecāku, kas viens pats bez otra no 
vecākiem ir kopā ar nepilngadīgiem 
bērniem, un personu, kas bijušas pakļautas 
spīdzināšanai, izvarošanai vai citai 
nopietnai psiholoģiskai, fiziskai vai 
seksuālai vardarbībai, īpašo situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īstenojot šīs nodaļas noteikumus
attiecībā uz nepilngadīgajiem, dalībvalstis, 
pirmkārt, ņem vērā bērna intereses.

5. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstis, 
pirmkārt, ņem vērā „bērna intereses”
saskaņā ar ANO 1989. gada Konvenciju 
par bērna tiesībām. Izvērtējot 
nepilngadīgo intereses, dalībvalstis jo 
īpaši ņem vērā tādus faktorus kā:
a) ģimenes dzīves saglabāšana, ļaujot 
veikt ģimenes apvienošanos šķirtu 
nepilngadīgo gadījumā, ja šāda 
apvienošanās ir viņu interesēs;
b) nepilngadīgā labklājība un sociālā 
attīstība, ņemot vērā nepilngadīgā etnisko, 
reliģisko, kultūras un valodas izcelsmi, kā 
arī nepieciešamību nodrošināt stabilitāti 
un nepārtrauktību attiecībā uz aprūpi un 
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aizbildnības kārtību, kā arī piekļuvi 
veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumiem;
c) drošības un aizsargātības apsvērumi, jo 
īpaši, ja pastāv risks, ka nepilngadīgais ir 
jebkāda vardarbības vai ekspluatācijas 
veida, tostarp cilvēku tirdzniecības, 
upuris;
d) nepilngadīgā uzskati, veltot pienācīgu 
uzmanību šiem uzskatiem un ņemot vērā 
nepilngadīgā vecumu un briedumu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ženēvas konvencijā noteiktajos 
ietvaros dalībvalstis var samazināt 
saskaņā ar šo nodaļu paredzētos 
pabalstus, ko sniedz bēglim, kura bēgļa 
statuss iegūts, pamatojoties uz darbībām, 
kas veiktas vienīgi vai galvenokārt, lai 
radītu nepieciešamos nosacījumus 
atzīšanai par bēgli. 

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, arī turpmāk ir jānodrošina iespēja samazināt 
pabalstus, kas piešķirti bēgļiem, kuri ir tīši iesaistījušies darbībās, kuru mērķis ir ļaut šīm 
personām iegūt bēgļa statusu.

Grozījums Nr. 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 5.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ženēvas konvencijā noteiktajos 
ietvaros dalībvalstis var samazināt 
saskaņā ar šo nodaļu paredzētos 
pabalstus, ko sniedz alternatīvās 
palīdzības statusa saņēmējam, kura 
alternatīvās aizsardzības statuss iegūts, 
pamatojoties uz darbībām, kas veiktas 
vienīgi vai galvenokārt, lai radītu 
nepieciešamos nosacījumus atzīšanai par 
personu, kas tiesīga uz alternatīvo 
aizsardzību. 

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, arī turpmāk ir jānodrošina iespēja samazināt 
pabalstus, kas piešķirti alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem, kuri ir tīši iesaistījušies 
darbībās, kuru mērķis ir ļaut šīm personām iegūt minēto statusu.

Grozījums Nr. 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkurā gadījumā pastāv pamatoti 
iemesli uzskatīt, ka šī persona ir veikusi 
nopietnas darbības, kuras tiek uzskatītas 
par nesaderīgām ar ieceļošanu un 
uzturēšanos uzņēmējā dalībvalstī. 

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu iedzīvotāju maksimālu aizsardzību, ir jāparedz visi iespējamie gadījumi, 
tostarp gadījumi, kad personu uzvedība, kas nerada draudus izcelsmes valstī, tomēr var radīt 
draudus uzņēmējā valstī. 
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Grozījums Nr. 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik drīz vien iespējams pēc 
attiecīgā statusa piešķiršanas nodrošina 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 
iespējas saņemt informāciju par tiesībām 
un pienākumiem, kas attiecas uz minēto 
statusu, tādā valodā, kuru ir pamats 
uzskatīt par šai personai saprotamu.

Dalībvalstis cik drīz vien iespējams pēc 
attiecīgā statusa piešķiršanas nodrošina 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 
iespējas saņemt informāciju par tiesībām 
un pienākumiem, kas attiecas uz minēto 
statusu, tādā valodā, kuru tie saprot vai 
kuru ir pamats uzskatīt par tiem saprotamu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jānodrošina iespēja starptautiskās aizsardzības saņēmējam pilnībā saprast un sazināties 
valodā, kuru tas pārzina pietiekami labi.

Grozījums Nr. 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1.a un 1.b daļas (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl tas attiecas uz alternatīvās 
aizsardzības saņēmēju ģimenes locekļiem, 
dalībvalstis var noteikt šādu pabalstu 
piešķiršanu reglamentējošus nosacījumus.
Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, 
ka visi piešķirtie pabalsti garantē 
atbilstīgu dzīves līmeni.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
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laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 77
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās
aizsardzības saņēmēja ģimenes locekļi, kas 
atsevišķi nekvalificējas šādas aizsardzības
saņemšanai, ir tiesīgi pieprasīt pabalstus, 
kas minēti 24. līdz 34. pantā, saskaņā ar 
valstī noteiktajām procedūrām un ciktāl tie 
savienojami ar ģimenes locekļa personīgo 
tiesisko statusu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka bēgļa statusa 
vai alternatīvās aizsardzības statusa
saņēmēja ģimenes locekļi, kas atsevišķi 
nekvalificējas šāda statusa saņemšanai, ir 
tiesīgi pieprasīt pabalstus, kas minēti 24. 
līdz 34. pantā, saskaņā ar valstī noteiktajām 
procedūrām un ciktāl tie savienojami ar 
ģimenes locekļa personīgo tiesisko statusu.

Ciktāl tas attiecas uz alternatīvās 
aizsardzības saņēmēju ģimenes locekļiem, 
dalībvalstis var noteikt šādiem pabalstiem 
piemērojamos nosacījumus.
Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, 
ka visi piešķirtie pabalsti garantē 
atbilstīgu dzīves līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas piešķir starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem uzturēšanās 
atļauju, kam jābūt derīgai vismaz trīs gadus 
un pagarināmai, ja vien nav citādi 
nepieciešams pārliecinošu valsts drošības 
vai sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, un 

Dalībvalstis, cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas, personām, kas 
saņēmušas bēgļa statusu, piešķir 
uzturēšanās atļauju, kam jābūt derīgai 
vismaz trīs gadus un pagarināmai, ja vien 
nav citādi nepieciešams pārliecinošu valsts 
drošības vai sabiedriskās kārtības iemeslu 
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neierobežojot 21. panta 3. punktu. dēļ, un neierobežojot 21. panta 3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 79
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas piešķir starptautiskās
aizsardzības saņēmējiem uzturēšanās 
atļauju, kam jābūt derīgai vismaz trīs gadus 
un pagarināmai, ja vien nav citādi 
nepieciešams pārliecinošu valsts drošības 
vai sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, un 
neierobežojot 21. panta 3. punktu.

Dalībvalstis, cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas, piešķir bēgļa vai 
alternatīvās aizsardzības statusa
saņēmējiem uzturēšanās atļauju, kam jābūt 
derīgai vismaz trīs gadus un pagarināmai, 
ja vien nav citādi nepieciešams 
pārliecinošu valsts drošības vai 
sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, un 
neierobežojot 21. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas piešķir starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem uzturēšanās 
atļauju, kam jābūt derīgai vismaz trīs gadus 
un pagarināmai, ja vien nav citādi 
nepieciešams pārliecinošu valsts drošības 

Dalībvalstis, cik drīz vien iespējams pēc 
statusa piešķiršanas, piešķir bēgļa statusa
saņēmējiem uzturēšanās atļauju, kam jābūt 
derīgai vismaz trīs gadus un pagarināmai, 
ja vien nav citādi nepieciešams 
pārliecinošu valsts drošības vai 
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vai sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, un 
neierobežojot 21. panta 3. punktu.

sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ, un 
neierobežojot 21. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot 23. panta 1. punktu, 
uzturēšanās atļauja, kas izdodama 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju
ģimenes locekļiem, var būt derīga mazāk 
nekā trīs gadus, bet tai jābūt pagarināmai.

Neierobežojot 23. panta 1. punktu, 
uzturēšanās atļauja, kas izdodama to 
personu ģimenes locekļiem, kurām 
piešķirts bēgļa statuss, var būt derīga 
mazāk nekā trīs gadus, bet tai jābūt 
pagarināmai.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 82
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot 23. panta 1. punktu, 
uzturēšanās atļauja, kas izdodama 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju 
ģimenes locekļiem, var būt derīga mazāk 
nekā trīs gadus, bet tai jābūt pagarināmai.

Dalībvalstis pēc iespējas drīz pēc statusa 
piešķiršanas piešķir starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem uzturēšanās 
atļauju, kam jābūt derīgai vismaz vienu 
gadu un pagarināmai, ja vien 
pārliecinošu valsts drošības vai 
sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ nav 
nepieciešams rīkoties citādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis pēc iespējas drīz pēc 
statusa piešķiršanas piešķir starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem uzturēšanās 
atļauju, kam jābūt derīgai vismaz divus 
gadus un pagarināmai, ja vien 
pārliecinošu valsts drošības vai 
sabiedriskās kārtības iemeslu dēļ nav 
nepieciešams rīkoties citādi.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis starptautiskās aizsardzības 
saņēmējiem uzreiz pēc tam, kad viņiem 
piešķirta aizsardzība, ļauj iesaistīties 
nodarbinātības vai pašnodarbinātības 
darbībās, ievērojot noteikumus, kas vispār 
piemērojami darbam un sadzīves 
pakalpojumiem.

1. Dalībvalstis personām, kam piešķirts 
bēgļa statuss, uzreiz pēc statusa 
piešķiršanas ļauj iesaistīties nodarbinātības 
vai pašnodarbinātības darbībās, ievērojot 
noteikumus, kas vispār piemērojami 
darbam un sadzīves pakalpojumiem.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 85
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis atvieglo starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju piekļuvi 
mikrokredītiem, lai atbalstītu viņus 
mikrouzņēmējdarbības uzsākšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem ar līdzvērtīgiem 
nosacījumiem kā dalībvalsts 
valstspiederīgajiem tiek piedāvātas tādas 
darbības kā, piemēram, ar nodarbinātību 
saistītas izglītības iespējas pieaugušajiem,
arodmācības, tostarp profesionālo iemaņu 
papildināšanas kursi, praktiskas pieredzes 
gūšana darbavietā un konsultāciju 
pakalpojumi, ko sniedz nodarbinātības 
dienesti.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personām, 
kam piešķirts bēgļa statuss, ar 
līdzvērtīgiem nosacījumiem kā dalībvalsts 
valstspiederīgajiem tiek piedāvātas tādas 
darbības kā, piemēram, ar nodarbinātību 
saistītas izglītības iespējas pieaugušajiem, 
arodmācības, tostarp profesionālo iemaņu 
papildināšanas kursi, praktiskas pieredzes 
gūšana darbavietā un konsultāciju 
pakalpojumi, ko sniedz nodarbinātības 
dienesti.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 87
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis cenšas veicināt 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju 
piekļuvi ar nodarbinātību saistītām 
izglītības iespējām un arodmācībām, kas 
minētas 2. punktā, izmantojot tādus 
pasākumus kā, attiecīgos gadījumos, 
iztikas stipendiju un aizdevumu 
piešķiršana vai daļlaika darba un mācību 
iespēju radīšana.

svītrots

Or. de

Pamatojums

3. punktā risinātais jautājums jau ir pietiekami izskatīts 1. un 2. punktā. Būtu jācenšas novērst 
dublēšanos.

Grozījums Nr. 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tiklīdz alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem piešķirts alternatīvās 
aizsardzības statuss, dalībvalstis ļauj tiem 
iesaistīties nodarbinātības vai 
pašnodarbinātības darbībās, ievērojot 
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noteikumus, kas vispār piemērojami 
darbam un sadzīves pakalpojumiem. 
Pienācīgu vērību var veltīt dalībvalstu 
darba tirgus stāvoklim; īstenojot minēto, 
cita starpā pārbauda pamatojumu, kas 
ļauj piešķirt prioritāru piekļuvi 
nodarbinātībai uz ierobežotu laikposmu 
atbilstoši valsts tiesību aktiem. 
Dalībvalstis nodrošina, ka alternatīvās 
aizsardzības statusa saņēmējiem ir 
pieejami amati, kuri tiem piedāvāti 
saskaņā ar valsts noteikumiem, kas
reglamentē darba tirgus prioritāšu 
noteikšanu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ir 
pieejamas tādas darbības kā, piemēram, 
ar nodarbinātību saistītas izglītības 
iespējas pieaugušajiem, arodmācības un 
praktiskas pieredzes gūšana darbavietā, 
ievērojot nosacījumus, ko nosaka 
attiecīgās dalībvalstis.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
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dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 90
Georgios Papanikolaou

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veicina starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju piekļuvi valodu 
apguves programmām dalībvalstīs, lai 
sekmētu gan jauniešu, gan pieaugušo 
pilnīgu piekļuvi dalībvalstu izglītības 
sistēmām.

Or. el

Grozījums Nr. 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās
aizsardzības saņēmēji dalībvalstī, kas šo 
aizsardzību piešķīrusi, saņem nepieciešamo 
sociālo palīdzību, kāda tiek nodrošināta šīs 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka bēgļa statusa 
vai alternatīvās aizsardzības statusa
saņēmēji dalībvalstī, kas šo aizsardzību 
piešķīrusi, saņem nepieciešamo sociālo 
palīdzību, kāda tiek nodrošināta šīs 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.
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Grozījums Nr. 92
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās
aizsardzības saņēmēji dalībvalstī, kas šo 
aizsardzību piešķīrusi, saņem nepieciešamo 
sociālo palīdzību, kāda tiek nodrošināta šīs 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka bēgļa statusa 
vai alternatīvās aizsardzības statusa
saņēmēji dalībvalstī, kas šo aizsardzību 
piešķīrusi, saņem nepieciešamo sociālo 
palīdzību, kāda tiek nodrošināta šīs 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Ernst Strasser

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kā izņēmumu no 1. punktā izklāstītā 
vispārējā noteikuma dalībvalstis var 
ierobežot sociālo palīdzību, ko piešķir 
alternatīvās aizsardzības statusa 
saņēmējiem, piešķirot tikai pamata 
pabalstus, ko šādā gadījumā nodrošina 
tādā pašā līmenī un saskaņā ar tādiem 
pašiem atbilstības nosacījumiem kā 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punktā izklāstītā 
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vispārējā noteikuma, dalībvalstis var 
ierobežot sociālo palīdzību, ko piešķir 
alternatīvās aizsardzības statusa 
saņēmējiem, piešķirot tikai pamata 
pabalstus, ko šādā gadījumā nodrošina 
tādā pašā līmenī un saskaņā ar tādiem 
pašiem atbilstības nosacījumiem kā 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 95
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kā izņēmumu no 1. punktā izklāstītā 
vispārējā noteikuma dalībvalstis var 
ierobežot sociālo palīdzību, ko piešķir 
alternatīvās aizsardzības statusa 
saņēmējiem, piešķirot tikai pamata 
pabalstus, ko šādā gadījumā nodrošina 
tādā pašā līmenī un saskaņā ar tādiem 
pašiem atbilstības nosacījumiem kā 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. en

Pamatojums

Šo punktu, kas sākotnēji bija Komisijas priekšlikumā, saglabā, jo tas veicina abu statusu 
grupu — bēgļu un alternatīvās aizsardzības saņēmēju piekļuvi darba tirgum.
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Grozījums Nr. 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās
aizsardzības saņēmējiem ir pieejama 
veselības aprūpe saskaņā ar tādiem pašiem 
atbilstības nosacījumiem kā tās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, kura šādu aizsardzību 
piešķīrusi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka bēgļa statusa 
vai alternatīvās aizsardzības statusa
saņēmējiem ir pieejama veselības aprūpe 
saskaņā ar tādiem pašiem atbilstības 
nosacījumiem kā tās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, kura šādu aizsardzību 
piešķīrusi.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atkāpjoties no 1. punktā izklāstītā 
vispārējā noteikuma, dalībvalstis var 
ierobežot veselības aprūpes sniegšanu, ko 
nodrošina alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem, piešķirot tikai pamata 
pabalstus, ko šādā gadījumā nodrošina 
tādā pašā līmenī un saskaņā ar tādiem 
pašiem atbilstības nosacījumiem kā 
dalībvalsts valstspiederīgajiem.

Or. de
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Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu 
veselības aprūpi, tostarp vajadzības 
gadījumā garīgās veselības aprūpi, 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, grūtniecēm, 
invalīdiem, personām, kas tikušas 
spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai 
smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai, vai nepilngadīgajiem, kas 
bijuši jebkāda veida ļaunprātīgas 
izmantošanas, nolaidības, ekspluatācijas, 
spīdzināšanas, nežēlīgas, necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās upuri vai kas 
cietuši bruņotā konfliktā, ar tādiem pašiem 
atbilstības nosacījumiem kā tās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, kura šo statusu 
piešķīrusi.

2. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu 
veselības aprūpi, tostarp vajadzības 
gadījumā garīgās veselības aprūpi, 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, grūtniecēm, 
invalīdiem, personām, kas tikušas 
spīdzinātas vai cietušas no nežēlīgas, 
necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes, 
piemēram, dzimumorgānu kropļošanas, 
piespiedu sterilizācijas, izvarošanas, 
piespiedu aborta, vai kuras tikušas
pakļautas citai smagai psiholoģiskai, 
fiziskai vai seksuālai vardarbībai, vai 
nepilngadīgajiem, kas bijuši jebkāda veida 
ļaunprātīgas izmantošanas, nolaidības, 
ekspluatācijas, spīdzināšanas, nežēlīgas, 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
upuri vai kas cietuši bruņotā konfliktā, ar 
tādiem pašiem atbilstības nosacījumiem kā 
tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kura šo 
statusu piešķīrusi.

Or. it

Pamatojums

Dzimumorgānu kropļošana, piespiedu aborti un piespiedu sterilizācija ir nopietni pret sievieti 
vērstas vardarbības veidi, un tādēļ tie ir īpaši jānorāda tiesību aktā. Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas 2010. gada Rezolūcijā Nr. 1765 ir īpaši norādīts, ka, izvērtējot 
patvēruma pieprasījumus, minētie faktori ir jāņem vērā.
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Grozījums Nr. 99
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu 
veselības aprūpi, tostarp vajadzības 
gadījumā garīgās veselības aprūpi, 
starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ar 
īpašām vajadzībām, piemēram, grūtniecēm, 
invalīdiem, personām, kas tikušas 
spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai 
smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai, vai nepilngadīgajiem, kas 
bijuši jebkāda veida ļaunprātīgas 
izmantošanas, nolaidības, ekspluatācijas, 
spīdzināšanas, nežēlīgas, necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās upuri vai kas 
cietuši bruņotā konfliktā, ar tādiem pašiem 
atbilstības nosacījumiem kā tās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, kura šo statusu 
piešķīrusi.

2. Dalībvalstis nodrošina atbilstošu 
veselības aprūpi, tostarp vajadzības 
gadījumā garīgās veselības aprūpi, bēgļa 
statusa vai alternatīvās aizsardzības 
statusa saņēmējiem ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, grūtniecēm, invalīdiem, 
personām, kas tikušas spīdzinātas, 
izvarotas vai pakļautas citai smagai 
psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai 
vardarbībai, vai nepilngadīgajiem, kas 
bijuši jebkāda veida ļaunprātīgas 
izmantošanas, nolaidības, ekspluatācijas, 
spīdzināšanas, nežēlīgas, necilvēcīgas vai 
pazemojošas izturēšanās upuri vai kas 
cietuši bruņotā konfliktā, ar tādiem pašiem 
atbilstības nosacījumiem kā tās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem, kura šo statusu 
piešķīrusi.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pieteikumi starptautiskās aizsardzības saņemšanai tiek iesniegti daudz dažādu iemeslu 
dēļ un ņemot vērā no tā izrietošās atšķirības attiecībā uz konkrētajā dalībvalstī pavadīto 
laikposmu, arī turpmāk jānodrošina iespēja diferencēt dažādus to pabalstu līmeņus, ko 
piešķir bēgļiem un alternatīvās aizsardzības statusa saņēmējiem.

Grozījums Nr. 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis garantē piekļuvi visiem 
veselības aprūpes pabalstiem, tostarp 
vajadzības gadījumā tiem pabalstiem, kas 
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attiecas uz pārrobežu aprūpi. 

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar pacientu mobilitātes principu un nolūkā nodrošināt, ka veselības aprūpe tiek 
sniegta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu valstspiederīgajiem, būtu jānodrošina 
aizsardzības saņēmēju piekļuve pārrobežu aprūpei. 

Grozījums Nr. 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis jebkurā gadījumā garantē 
specifisku veselības aprūpi, jo īpaši 
psiholoģisko aprūpi, nepavadītiem 
nepilngadīgajiem.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā visneaizsargātāko kategoriju īpašās vajadzības, veselības aprūpe un jo īpaši 
psiholoģiskā aprūpe ir īpaši svarīga.

Grozījums Nr. 102
Simon Busuttil

Direktīvas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmitināšanas vietu pieejamība svītrots
Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskās 
aizsardzības saņēmējiem ir pieejamas 
izmitināšanas vietas ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas likumīgi pastāvīgi 
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uzturas to teritorijā. Dalībvalstis cenšas 
īstenot politiku, kuras mērķis ir novērst 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju 
diskrimināciju un nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas attiecībā uz izmitināšanas vietu 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības 
saņēmēju integrāciju sabiedrībā, 
dalībvalstis nodrošina piekļuvi tādām 
integrācijas programmām, ko tās uzskata 
par atbilstošām, lai ņemtu vērā 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju īpašās 
vajadzības, vai rada priekšnoteikumus, kas 
garantē šādu programmu pieejamību.

1. Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības 
saņēmēju integrāciju sabiedrībā, 
dalībvalstis nodrošina piekļuvi tādām 
integrācijas programmām, ko tās uzskata 
par atbilstošām, lai ņemtu vērā 
starptautiskās aizsardzības saņēmēju īpašās 
vajadzības, vai rada priekšnoteikumus, kas 
garantē šādu programmu pieejamību.
Tāpat dalībvalstis nosaka, ka bēgļiem ir 
jāakceptē šādi ar integrāciju saistītas 
palīdzības piedāvājumi un tādējādi aktīvi 
jāintegrējas sabiedrībā. Jāprasa, lai 
alternatīvās aizsardzības statusa saņēmēji 
piedalās integrācijas kursos, ja dalībvalstu 
kompetentās iestādes šādu rīcību uzskata 
par lietderīgu un tā ir atbilstīga, ņemot 
vērā pieprasītās aizsardzības ilgumu.

Or. de

Pamatojums

Tiesību īstenošana saistībā ar starptautisko aizsardzību ietver arī pienākumus. Minētais 
galvenokārt attiecas uz konkrētās dalībvalsts likumu ievērošanu, kā arī uz integrācijas kursu 
apmeklēšanu šajā dalībvalstī.



AM\836911LV.doc 53/54 PE452.552v01-00

LV

Grozījums Nr. 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajās integrācijas programmās varētu 
ietvert ievadprogrammas un valodu 
apmācību, kas, cik iespējams, ir 
individuāli piemērotas starptautiskās 
aizsardzības saņēmēju vajadzībām.

2. Lai sekmētu integrāciju, dalībvalstis 
nodrošina valodu mācības. Dalībvalstis 
arī tiek mudinātas izstrādāt programmas 
mācībām par pamattiesībām un 
pamatvērtībām, kā arī par demokrātijas 
principu, cilvēktiesībām un vienlīdzību, kā 
arī individuālajām tiesībām un 
pienākumiem konkrētajā dzīvesvietas 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz […] ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu un ierosina nepieciešamos 
grozījumus. Dalībvalstis līdz […] nosūta 
Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga 
šā ziņojuma sastādīšanai.

1. Komisija līdz [..] ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu un ierosina nepieciešamos 
grozījumus. Šos grozījumu priekšlikumus 
prioritārā kārtā iesniedz par 5., 7., 14. un 
19. pantu. Dalībvalstis līdz [..] nosūta 
Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga 
šā ziņojuma sastādīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc ziņojuma iesniegšanas Komisija 
vismaz reizi piecos gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu.

2. Pēc ziņojuma iesniegšanas Komisija 
vismaz reizi trijos gados ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

Lai regulāri pārskatītu Direktīvas piemērošanu un gūtos sasniegumus, Komisijai būtu vismaz 
reizi trijos gados jāsniedz ziņojums.


