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Grozījums Nr. 1
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību sekmētu demokrātiskās pārejas 
procesu kaimiņvalstīs, atbalstot politiskās, 
sociālās un ekonomikas reformas, kas 
paredz atjaunot un nostiprināt sociālo 
progresu un taisnīgumu ar mērķi pēc 
iespējas labāk piepildīt šo kaimiņvalstu 
iedzīvotāju prasības un cerības;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Timothy Kirkhope
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES gan 
dienvidu, gan austrumu kaimiņattiecībās 
ar pārskatīto kaimiņattiecību politiku
palīdzētu īstenot to cilvēku centienus, kas 
cīnījās un joprojām cīnās par demokrātiju 
un cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu Eiropas 
kaimiņattiecību politikas valstu pilsoņu 
un iedzīvotāju centienus demokrātijas, 
politikas, ekonomikas, kultūras un 
sociālajā jomā, tostarp attiecībā uz 
mobilitātes un brīvas pārvietošanās
tiesībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku cerības, kas 
cīnījās par demokrātiju, tiesiskumu, 
sociālo taisnīgumu un cilvēktiesībām, 
tostarp mobilitātes tiesībām;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību pilnībā atbalstītu to cilvēku 
centienus, kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām; šajā sakarība atgādina, ka 
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tiesībām; migrācija un mobilitāte ir šīs jaunās 
kaimiņattiecību stratēģijas svarīga 
sastāvdaļa;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, sniedzot ne tikai humāno 
palīdzību, bet arī palīdzot veikt politikas 
un ekonomikas reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju, cilvēktiesībām
un ekonomikas atjaunošanu šajā reģionā;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Kinga Göncz
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp pārvietošanās 
tiesībām;

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar 
pārskatītās kaimiņattiecību politikas 
palīdzību piepildītu to cilvēku centienus, 
kas cīnījās par demokrātiju un 
cilvēktiesībām, tostarp mobilitātes 
tiesībām; un lai tā vairāk atbalstītu 
demokratizācijas procesu, jo īpaši veicinot 
pamattiesības, tiesiskumu, tiesu sistēmas 
neatkarību, brīvas un godīgas vēlēšanas 
un vārda brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti apstiprina, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politika balstās uz tādām 
vērtībām kā demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību, tostarp 
sieviešu tiesību, ievērošana, tirgus 
ekonomika un ilgtspējīga attīstība;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka jaunajai kaimiņattiecību 
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politikai ir jāpalīdz likvidēt šķēršļi, ar 
kuriem pārāk bieži saskaras personas, 
kurām ir vajadzīga aizsardzība, lai fiziski 
iekļūtu Eiropas Savienības teritorijā, un 
kuri tās padara vēl neaizsargātākas un 
kuru dēļ tās var nonākt kontrabandistu 
tīklos;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b šajā sakarībā atgādina, ka 
dalībvalstīm ir jāievēro neizraidīšanas 
princips un jādara viss iespējamais, lai 
varētu izveidot pieejamu, taisnīgu un 
aizsargājošu Eiropas patvēruma sistēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka EKP pārskatīšana dod ES
iespēju efektīvi pildīt LES 2., 3., 6., 8. un 
21. pantā noteiktās saistības;

2. uzskata, ka EKP pārskatīšana dod ES 
iespēju efektīvi pildīt LES 2., 3., 6., 8. un 
21. pantā noteiktās saistības un šajā 
nozīmē attiecības ar EKP valstīm iekļaut 
visās jomās, tostarp ekonomikas un 
sociālajā jomā, lai veicinātu 
demokratizāciju un EKP veiksmīgu 
īstenošanu šajās valstīs, kā arī cilvēcīgāku 
un starptautiskām normām atbilstīgu 
migrācijas politiku īstenošanu starp ES 
un šīm valstīm;
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Or. fr

Grozījums Nr. 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka Eiropa joprojām 
izmanto pieeju, kas paredz ES imigrācijas 
pārvaldību daļēji uzticēt trešām valstīm, 
galvenokārt Vidusjūras reģiona dienvidu 
valstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata — lai atbalstītu Ziemeļāfrikas 
un Vidusjūras reģiona valstu nesenos 
sasniegumus demokrātisku reformu un 
pilsonisko brīvību jomā, Eiropas 
Savienībai būtu vairāk jāatver tirgus šīm 
valstīm, sākot ar Ēģipti, Tunisiju un 
Lībijas Pārejas perioda nacionālo 
padomi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata — lai konkrēti atbalstītu 
Ziemeļāfrikas un Vidusjūras reģiona 
valstu brīvības centienus, Eiropas 
Savienībai vienlaikus būtu jāapsver
dialoga sākšana, lai mudinātu šīs valstis 
stiprināt reģionālās attiecības ar mērķi 
savā starpā atcelt brīvas personu, preču 
un pakalpojumu aprites šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas 
ierosinātajā jaunajā kaimiņattiecību 
stratēģijā joprojām ir iekļauts nosacītības 
princips, kas piekļuvi ciešākai sadarbībai 
citās jomās saista ar apņemšanos efektīvi 
apkarot nelegālo imigrāciju, galvenokārt 
ar atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, kas 
attiecas arī uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c pauž nožēlu par atšķirībām starp 
Savienības deklarācijām par nodomiem 
veicināt demokrātiju un cilvēktiesības 
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kaimiņvalstīs un to īstenošanu migrācijas 
politikā; tādēļ prasa Savienībai pildīt šīs 
deklarācijas par cilvēktiesībām un 
demokrātiju un stratēģijā, ko tā plāno 
izstrādāt kopā ar saviem kaimiņvalstu 
partneriem, jo īpaši no dienvidu 
reģioniem, būtisku lomu piešķirt migrantu 
tiesību veicināšanai un ievērošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d piekrīt Komisijas viedoklim par 
migrāciju ģimenes apstākļu dēļ un aicina 
līdz šī gada beigām iesniegt Zaļo grāmatu 
šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu 
vairāk nekā tikai vīzu piešķiršanas 
atvieglojumus noteiktām personu 
grupām; aicina izvērtēt esošās mobilitātes 
partnerības, īpaši saikni starp palīdzību 
attīstības jomā un legālo un nelegālo 
migrāciju, kā noteikts dokumentā par 

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei, ar kuru īpaši pastiprina 
Eiropas Savienības un tās kaimiņvalstu 
robežu aizsardzību pret nelegālo 
imigrāciju, un aicina izvērtēt esošās 
mobilitātes partnerības, īpaši saikni starp 
palīdzību attīstības jomā, stingrāku 
imigrācijas politiku un legālo un nelegālo 
migrāciju, kā noteikts dokumentā par 
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vispārēju pieeju migrācijai; vispārēju pieeju migrācijai

Or. de

Grozījums Nr. 20
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

3. atgādina, ka partnervalstīs pastāv reāls 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas risks;
aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei, padarītu elastīgākus 
vīzu piešķiršanas noteikumus noteiktām 
EKP partnervalstīm un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā attiecībā uz 
sekmīgākajām partnervalstīm; aicina 
izvērtēt esošās mobilitātes partnerības, 
īpaši saikni starp palīdzību attīstības jomā 
un legālo un nelegālo migrāciju, kā 
noteikts dokumentā par vispārēju pieeju 
migrācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
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esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši 
nelabvēlīgo ietekmi, ko rada saikne starp 
palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
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esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā, drošību un 
legālo un nelegālo migrāciju, kā noteikts 
dokumentā par vispārēju pieeju migrācijai;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Carmen Romero López

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai;

3. aicina Padomi un Komisiju veidot 
strukturētu dialogu ar trešo valstu 
valdībām, lai attīstītu abpusēji izdevīgu 
pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu 
liberalizācijas virzienā, kas aptvertu vairāk 
nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus 
noteiktām personu grupām; aicina izvērtēt 
esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni 
starp palīdzību attīstības jomā un legālo un 
nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā 
par vispārēju pieeju migrācijai; šajā 
sakarībā uzsver, ka direktīvā par sezonas 
darbaspēka migrāciju būtu efektīvi 
jāgarantē imigrantu tiesību ievērošana, kā 
arī taisnīgi darba apstākļi, lai tādējādi 
veicinātu kaimiņvalstu darba ņēmēju 
apriti un novērstu nelegālo imigrāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa Padomei un Komisijai pilnībā 
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ņemt vērā Komisijas paziņojumā „ES 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu 
izvērtēšana” paustās pamatotās šaubas 
par pamattiesību ievērošanu šo nolīgumu 
īstenošanā un attiecīgi noteikt moratoriju 
to noslēgšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Dimitrios Droutsas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un Padomi noslēgt 
mobilitātes nolīgumus ar trešām valstīm, 
ievērojot savstarpīgumu, jo īpaši 
nolīgumos par nelegālo migrantu 
repatriāciju vai reintegrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž atbalstu Komisijas iniciatīvai 
(COM(2011)0292), kas paredz izveidot 
mobilitātes partnerības ar Vidusjūras 
reģiona dienvidu valstīm, un uzskata, ka 
tām vajadzētu koncentrēties uz nolīgumu 
noslēgšanu par brīvprātīgu 
atpakaļuzņemšanu un atgriešanos, 
sadarbības uzlabošanu ar Frontex 
aģentūru un organizētās noziedzības 
apkarošanas veicināšanu, tostarp 
cilvēktirdzniecības jomā; turklāt prasa 
Komisijai apsvērt iespēju noslēgt šādas 



AM\877367LV.doc 15/35 PE472.228v01-00

LV

partnerības arī ar pārējām Eiropas 
Savienības kaimiņvalstīm;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka mobilitātes partnerības 
sistēmā ir jāiekļauj konkrēti pasākumi 
nelegālās imigrācijas un 
cilvēktirdzniecības novēršanai, kā arī 
organizētās noziedzības un migrantu 
nelegālas pārvadāšanas apkarošanai; 
tādēļ apstiprina, ka koordinēta robežu 
pārvaldība ir savstarpēji saistīta ar tādiem 
reģionā īstenotiem starptautiskiem 
aizsardzības pasākumiem kā patvēruma 
sniegšana un efektīva policijas dienestu 
sadarbība;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka pārskatītajā kaimiņattiecību 
politikā mobilitātes partnerību izveide ir 
līdzeklis, kā veicināt tādu personu 
kontrolētu plūsmu, kuras ierodas no 
tradicionālajām nelegālo imigrantu 
izcelsmes valstīm;

Or. el
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Grozījums Nr. 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina dalībvalstis vairāk izmantot 
Savienības vīzu kodeksa dotās iespējas, 
galvenokārt lai veicinātu studentu un 
pētnieku mobilitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Dimitrios Droutsas

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka mobilitātes nolīgumiem 
būtu galvenokārt jākoncentrējas uz 
studentu, augstskolu pasniedzēju un 
pētnieku mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, lai novērstu intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas nelabvēlīgo 
ietekmi trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka ir jāuzlabo Savienības 
spējas piesaistīt un saglabāt augsti 
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specializētu darbaspēku, vienlaikus 
ierobežojot intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju un rodot risinājumu problēmai 
saistībā ar Savienības sabiedrības 
novecošanos un tās ietekmi uz 
nodarbinātības jomu;

Or. el

Grozījums Nr. 33
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atbalsta reformu un sadarbības 
īstenošanu tieslietu un drošības jomā 
kopā ar trešo valstu iestādēm, jo īpaši 
attiecībā ar tādu parādību kā
cilvēktirdzniecības, organizētās 
noziedzības, kontrabandas un nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Renate Weber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem;

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem, kurai ir pievienojušās 
Vidusjūras reģiona dienvidu valstis;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem;

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem, kā arī 
ANO Konvencijai pret transnacionālo 
organizēto noziedzību pievienoto 
protokolu par migrantu nelikumīgas 
pārvietošanas pa sauszemi, gaisu un jūru 
apkarošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem;

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO 
Konvenciju par viesstrādniekiem; uzsver, 
ka mobilitāte un savstarpējie kontakti ir 
ļoti svarīgi, lai veicinātu savstarpēju 
sapratni, ekonomikas attīstību, domu 
apmaiņu un stabilu attiecību izveidi 
uzņēmumu, augstskolu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju starpā; 

Or. lt

Grozījums Nr. 39
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka saistībā ar visaptverošu 
ilgtermiņa stratēģiju ir ļoti būtiski izvērtēt 
migrācijas plūsmu pamatcēloņus, lai 
īstenotu piemērotākus atbildes pasākumus 
mobilitātes tiesību jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu svītrots
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novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu projektiem, kas paredz 
migrantu atgriešanos savā izcelsmes 
valstī;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju veicināt ES līdzekļu 
pieejamību migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem; atbalsta EK tematisko 
programmu „Sadarbība ar trešām valstīm 
migrācijas un patvēruma jomā” —
daudzgadu stratēģijas dokuments 2011.–

2013. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju piešķirt pietiekamus 
līdzekļus migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem, nodrošinot pienācīgus 
uzņemšanas nosacījumus un izglītošanu 
cilvēktiesību jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. prasa Komisijai, lai tā iesniedz Eiropas 
Parlamentam detalizētu ziņojumu par 
kaimiņvalstīm paredzēto ES līdzekļu
izlietojumu; prasa Komisijai prioritārā 
kārtā piešķirt ES līdzekļus migrantu 
tiesību aizsardzības projektiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Dimitrios Droutsas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju īstenot un nostiprināt 
politiku, kas paredz atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu projektiem, kas paredz 
informēt migrantus par viņu tiesībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu projektiem, kas paredz 
migrantus pareizi informēt par viņu 
tiesībām un pienākumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt ES 
līdzekļu novadīšanu migrantu tiesību 
aizsardzības projektiem un — plašākā 
mērogā, proti, kopā ar citām Kopienas 
iestādēm, jo īpaši Eiropas finanšu un 
ieguldījumu organizācijām (EIB, ERAB 
u.c.), īstenotiem pasākumiem —
projektiem, ar kuriem veicina EKP valstu 
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demokratizāciju un ekonomikas, kultūras 
un sociālo attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību, jo īpaši 
sieviešu tiesību uz darbu, aizsardzības 
projektiem, uzsverot visu veidu 
diskriminācijas apkarošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 50
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem; aicina partnervalstis vairāk 
mobilizēt iekšējos resursus, kā arī 
projektu īstenošanā iesaistīt pilsonisko 
sabiedrību un uzņēmumu pārstāvjus, 
tādējādi pastiprinot šo dalībnieku 
atbildību pozitīvu rezultātu sasniegšanā;

Or. lt

Grozījums Nr. 51
Cecilia Wikström
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības 
projektiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu 
novadīšanu migrantu, jo īpaši nepavadītu 
nepilngadīgo migrantu, tiesību 
aizsardzības projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa Eiropas Komisijai saistībā ar 
„arābu pavasara” laikā konstatētajām 
migrācijas plūsmām precizēt konkrētus 
nosacījumus, kad dalībvalstis, kurām 
nākas saskarties ar „nesamērīgu 
pārvietoto personu plūsmu”, var izmantot 
noteikumus, kas minēti Direktīvā 
2001/55/EK par obligātajiem standartiem, 
lai pārvietoto personu masveida 
pieplūduma gadījumā sniegtu tām 
pagaidu aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar pilsoniskajām 
sabiedrībām, un aicina Komisiju un 
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vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un atskaites punktu 
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 
pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu 
pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu 
jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas 
iestādēm un valstu parlamentiem; un 
pastiprinot EP veiktās demokrātijas 
pārbaudes visos ar migrāciju saistītajos 
mehānismos un dialogos;

priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi to 
pilnībā īstenot, sadarbojoties un 
konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību,
uzturot pārredzamu dialogu par tieslietu un 
iekšlietu jautājumiem ar demokrātiski 
vēlētām varas iestādēm un valstu 
parlamentiem un pastiprinot EP veiktās 
demokrātijas pārbaudes visos ar migrāciju 
saistītajos mehānismos un dialogos;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un atskaites punktu 
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 
pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu 
pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu 
jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas 
iestādēm un valstu parlamentiem; un 
pastiprinot EP veiktās demokrātijas 
pārbaudes visos ar migrāciju saistītajos 
mehānismos un dialogos;

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar pilsoniskajām 
sabiedrībām, un aicina Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi 
izstrādāt mehānismus, kas nodrošinātu 
pilnvērtīgu pieejas realizāciju, jo īpaši 
iesaistot pilsonisko sabiedrību, uzturot 
pārredzamu dialogu par tieslietu un 
iekšlietu jautājumiem ar demokrātiski 
vēlētām varas iestādēm un valstu 
parlamentiem un pastiprinot EP veiktās 
demokrātijas pārbaudes visos ar migrāciju 
saistītajos mehānismos un dialogos;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un atskaites punktu 
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 
pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu
pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu 
jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas 
iestādēm un valstu parlamentiem; un 
pastiprinot EP veiktās demokrātijas 
pārbaudes visos ar migrāciju saistītajos 
mehānismos un dialogos;

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar pilsoniskajām 
sabiedrībām, un aicina Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi 
izstrādāt mehānismus, kas nodrošinātu 
pilnvērtīgu pieejas realizāciju, īpašu 
uzmanību pievēršot uzraudzības 
mehānisma izveidei, ar kuru mērķu un 
atskaites punktu noteikšanā, kā arī partneru 
nolīgumu pildīšanā un uzraudzīšanā, 
iesaistītu pilsonisko sabiedrību, uzturot 
pārredzamu dialogu par tieslietu un 
iekšlietu jautājumiem ar demokrātiski 
vēlētām varas iestādēm un valstu 
parlamentiem un pastiprinot EP veiktās 
demokrātijas pārbaudes visos ar migrāciju 
un efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību 
saistītajos mehānismos un dialogos;

Or. lt

Grozījums Nr. 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un atskaites punktu 
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar pilsoniskajām 
sabiedrībām, un aicina Komisiju un 
priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi 
izstrādāt mehānismus, kas nodrošinātu 
pilnvērtīgu pieejas realizāciju, īpašu 
uzmanību pievēršot apspriežu mehānisma 
izveidei, ar kuru mērķu un atskaites punktu 
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 



AM\877367LV.doc 27/35 PE472.228v01-00

LV

pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu
pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu 
jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas 
iestādēm un valstu parlamentiem; un 
pastiprinot EP veiktās demokrātijas 
pārbaudes visos ar migrāciju saistītajos 
mehānismos un dialogos;

pildīšanā un uzraudzīšanā, attiecīgi 
iesaistītu pilsonisko sabiedrību, uzturot 
pārredzamu dialogu par tieslietu un 
iekšlietu jautājumiem ar demokrātiski 
vēlētām varas iestādēm un valstu 
parlamentiem un pastiprinot EP veiktās 
demokrātijas pārbaudes visos ar migrāciju 
saistītajos mehānismos un dialogos;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un atskaites punktu
noteikšanā, kā arī partneru nolīgumu 
pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu
pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu 
jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas 
iestādēm un valstu parlamentiem; un 
pastiprinot EP veiktās demokrātijas 
pārbaudes visos ar migrāciju saistītajos 
mehānismos un dialogos;

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek 
veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, 
un aicina Komisiju un priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt 
mehānismus, kas nodrošinātu pilnvērtīgu 
pieejas realizāciju, īpašu uzmanību 
pievēršot uzraudzības mehānisma izveidei, 
ar kuru mērķu un kritēriju noteikšanā, kā 
arī partneru nolīgumu pildīšanā un 
uzraudzīšanā, iesaistītu pilsonisko 
sabiedrību, uzturot pārredzamu dialogu par 
tieslietu un iekšlietu jautājumiem ar 
demokrātiski vēlētām varas iestādēm un 
valstu parlamentiem un pastiprinot EP 
veiktās demokrātijas pārbaudes visos ar 
migrāciju saistītajos mehānismos, dialogos 
un nolīgumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka saskaņā ar Frontex 
aģentūras pilnvarām Eiropas Parlaments 
ir laicīgi jāinformē par šīs aģentūras 
noslēgtajiem nolīgumiem ar trešo valstu 
iestādēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju, piešķirot 
nepieciešamos līdzekļus ārkārtas 
humānās palīdzības sniegšanai trešās 
valstīs, rīkoties ātri, būt elastīgākai, 
samazināt birokrātiju un neradīt šķēršļus;

Or. el

Grozījums Nr. 60
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ar kaimiņattiecību 
politikas pārskatīšanu ir jāatvieglo 
nolīgumu noslēgšana ar kaimiņvalstīm, 
lai regulētu migrācijas plūsmas, apkarotu 
nelegālo imigrāciju un nodrošinātu to 
trešo valstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu, 
kuri neatbilst nosacījumiem par 
iebraukšanu, uzturēšanos un dzīvošanu 
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dalībvalstu teritorijā;

Or. it

Grozījums Nr. 61
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot 
izmeklēšanu par bēgļu laivu nogrimšanas 
gadījumiem, sniedzot EP detalizētu 
ziņojumu par Frontex operāciju Hermes, 
nosodot starp Itālijas varas iestādēm un 
Lībijas nacionālo pagaidu padomi 
noslēgto vienošanos, sniedzot atbalstu 
Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai, 
īpaši izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru, un nekavējoties atjaunot 
sarunas par vienotu ES pārvietošanas 
programmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62
Renate Weber

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot 
izmeklēšanu par bēgļu laivu nogrimšanas 
gadījumiem, sniedzot EP detalizētu 
ziņojumu par Frontex operāciju Hermes, 
nosodot starp Itālijas varas iestādēm un 
Lībijas nacionālo pagaidu padomi 
noslēgto vienošanos, sniedzot atbalstu 

7. aicina Komisiju un Padomi nekavējoties 
atjaunot sarunas par vienotu ES 
pārvietošanas programmu.
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Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai, 
īpaši izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru, un nekavējoties atjaunot sarunas 
par vienotu ES pārvietošanas programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot 
izmeklēšanu par bēgļu laivu nogrimšanas 
gadījumiem, sniedzot EP detalizētu 
ziņojumu par Frontex operāciju Hermes, 
nosodot starp Itālijas varas iestādēm un 
Lībijas nacionālo pagaidu padomi 
noslēgto vienošanos, sniedzot atbalstu 
Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai, 
īpaši izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru, un nekavējoties atjaunot sarunas 
par vienotu ES pārvietošanas programmu.

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, sniedzot atbalstu 
Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai, 
īpaši izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru un nekavējoties atjaunojot
sarunas par vienotu ES pārvietošanas 
programmu.

Or. it

Grozījums Nr. 64
Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas 
nacionālo pagaidu padomi noslēgto 

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai, 
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot iespēju 
ierīkot humanitāro koridoru un 
nekavējoties atjaunojot sarunas par vienotu 
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vienošanos, sniedzot atbalstu Ēģiptei, 
Tunisijai, Turcijai un Libānai, īpaši 
izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru, un nekavējoties atjaunot sarunas 
par vienotu ES pārvietošanas programmu.

ES pārvietošanas programmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot 
izmeklēšanu par bēgļu laivu nogrimšanas 
gadījumiem, sniedzot EP detalizētu 
ziņojumu par Frontex operāciju Hermes, 
nosodot starp Itālijas varas iestādēm un 
Lībijas nacionālo pagaidu padomi noslēgto 
vienošanos, sniedzot atbalstu Ēģiptei, 
Tunisijai, Turcijai un Libānai, īpaši 
izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru, un nekavējoties atjaunot 
sarunas par vienotu ES pārvietošanas 
programmu.

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, sistemātiski 
izskaužot nelegālo imigrāciju, tādējādi 
nepieļaujot bēgļu laivu nogrimšanas 
gadījumus un līdz ar nelegālās 
imigrācijas pastāvēšanas iemeslu 
likvidāciju pārtraucot barbarisko un 
nāvējoši bīstamo cilvēktirdzniecību, cita 
starpā sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, uzskatot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos par 
iespējamu atbalsta punktu citām Eiropas 
iniciatīvām šajā jomā, sniedzot atbalstu 
Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai
efektīvas robežkontroles īstenošanā, īpaši 
izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai, 
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot 
iespēju ierīkot humanitāro koridoru, un 
nekavējoties atjaunot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
ziņojumiem par palīdzības nesniegšanu 
jūrā un aizliegumu izkāpt krastā kuģu 
katastrofās cietušajiem un NATO kuģu 
izglābtajiem cilvēkiem, kā arī par gandrīz 
sistemātiskiem izraidīšanas gadījumiem 
uz Tunisiju, sadarbojoties ar Eiropas 
Padomes Parlamentārās asamblejas 
Cilvēktiesību komisāru, sniedzot EP 
detalizētu ziņojumu par Frontex operāciju 
Hermes, nosodot starp Itālijas varas 
iestādēm un Lībijas nacionālo pagaidu 
padomi noslēgto vienošanos, pieprasot 
Itālijas valdībai iesniegt ar Tunisijas 
valdību noslēgtās vienošanās tekstu, 
sniedzot atbalstu attiecīgajām valstīm, jo 
īpaši Ēģiptei un Tunisijai, īpaši izvērtējot 
iespēju ierīkot humanitāro koridoru un 
nekavējoties atjaunojot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Cecilia Wikström

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai, 
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot 
iespēju ierīkot humanitāro koridoru, un 

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos, īpaši 
izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro 
koridoru un nekavējoties atjaunojot 
sarunas par vienotu ES pārvietošanas 
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nekavējoties atjaunot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai,
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot iespēju 
ierīkot humanitāro koridoru, un 
nekavējoties atjaunot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

7. aicina Komisiju un Padomi, 
sadarbojoties ar ANO augsto komisāru 
bēgļu jautājumus, steidzami pievērsties 
bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu par bēgļu 
laivu nogrimšanas gadījumiem, sniedzot 
EP detalizētu ziņojumu par Frontex 
operāciju Hermes, nosodot starp Itālijas 
varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai un 
Libānai, īpaši izvērtējot iespēju ierīkot 
humanitāro koridoru un nekavējoties 
atjaunojot sarunas par vienotu ES 
pārvietošanas programmu.

Or. el

Grozījums Nr. 69
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu 
par bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, 
sniedzot EP detalizētu ziņojumu par 
Frontex operāciju Hermes, nosodot starp 
Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo 
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pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai, 
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot iespēju 
ierīkot humanitāro koridoru, un 
nekavējoties atjaunot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

pagaidu padomi noslēgto vienošanos, 
sniedzot atbalstu Lībijai, Ēģiptei, Tunisijai, 
Turcijai un Libānai, īpaši izvērtējot iespēju 
ierīkot humanitāro koridoru un 
nekavējoties atjaunojot sarunas par vienotu 
ES pārvietošanas programmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Hélène Flautre
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis, sadarbojoties ar 
ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos, 
izmitināt Lībiju pametušos bēgļus, kas 
joprojām atrodas nometnēs uz Tunisijas 
un Ēģiptes robežām un kam atgriešanās 
Lībijā apdraudētu dzīvību, ņemot vērā 
vardarbību pret Subsahāras reģiona 
iedzīvotājiem, kurus uzskata par 
M. Kadafi algotņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un Padomi novērst un 
mazināt bēgļu un nelegālo migrantu 
ciešanas, sniedzot palīdzību kaimiņvalstīm 
un vienlaikus strauji izskatot vai īstenojot 
attiecīgus tiesiskus dokumentus, 
piemēram, pārskatot Frontex mandātu, 
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Šengenas uzraudzības mehānismu, 
atpakaļuzņemšanas nolīgumus, 
EURODAC un obligātos standartus 
patvēruma meklētāju uzņemšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Carmen Romero López

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa Komisijai un Padomei kopā ar 
Parlamentu padziļināti izvērtēt ārējo 
robežu pārvaldību, kas ir īpaši jāpielāgo 
jaunajai situācijai Vidusjūras reģiona 
dienvidu daļā, un īstenot strukturētus 
atbildes pasākumus atbilstīgi šo valstu 
humanitārajām vajadzībām un cerībām 
uz demokrātiju; uzskata, ka tādēļ ir 
jāpārkārto šajā jomā atbildīgo Eiropas 
aģentūru, jo īpaši Frontex aģentūras, 
loma;

Or. es


