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PIRMDIENA, 2011. GADA 4. APRĪLIS
SĒDI VADA: J. BUZEK
Priekšsēdētājs
(Sēdi atklāja plkst. 17:05)
1. Sesijas atsākšana
Priekšsēdētājs. – Pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sēdi, kas tika pārtraukta
ceturtdien, 2011. gada 24. martā.
2. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
3. Priekšsēdētāja paziņojumi
Priekšsēdētājs. – Sākumā es gribētu izteikt vairākus komentārus un sniegt informāciju.
26. aprīlī apritēs 25 gadi kopš Černobiļas katastrofas, kas bija nopietnākā kodolavārija
cilvēces vēsturē. Mēs joprojām atceramies tos, kuri ziedoja savu veselību vai pat dzīvību
cīņā ar šo katastrofu, kā arī tos simtus tūkstošus cilvēku, kuriem bija jāpamet savas mājas.
Toreizējās bijušā Austrumu bloka valstu iestādes informāciju par katastrofu pārāk ilgi slēpa
no pasaules un, pats galvenais, no saviem pilsoņiem. Tādējādi bija daudz grūtāk pieņemt
jebkādus lēmumus par katastrofas seku mazināšanu. Tomēr vēlāk Černobiļa kļuva par
simbolu efektīvai sadarbībai starp katastrofas skarto valstu iestādēm un starptautisko
sabiedrību. Šodien, pieminot Černobiļas katastrofu, mūsu domas ir kopā arī ar japāņu
tautu, kas cīnās ar cunami un Fukušimas kodolspēkstacijas katastrofas atskaņām.
Otrais paziņojums arī ir sāpīgs atgādinājums. Pēc pāris dienām, 10. aprīlī, paies gads kopš
Smoļenskas aviokatastrofas. Šajā katastrofā gāja bojā deviņdesmit seši cilvēki, tai skaitā
Policijas prezidents un viņa sieva, kā arī 18 Polijas parlamenta deputāti. Viens no deputātiem
bija gatavs sākt darbu Eiropas Parlamentā kā viens no 18 Eiropas Parlamenta papildu
deputātiem. Lielākā daļa bojāgājušo valstī ieņēma augsta ranga amatus. Viņi bija personīgi
pazīstami daudziem, kas atrodas šajā telpā. Es pazinu vismaz pusi no viņiem. Katastrofas
iemesli joprojām nav pilnīgi skaidri, un mēs joprojām gaidām informāciju šajā jautājumā.
Tagad vēlreiz būsim kopā ar tiem, kas joprojām sēro par saviem tuvajiem.
Trešais paziņojums saistīts ar faktu, ka Eiropas Parlaments ir satraukts par ASV Augstākās
Tiesas noraidīto Troy Davis lūgumu atlikt viņa nāves soda izpildīšanu un rast iespēju pārskatīt
šo lietu. Es aicinātu attiecīgās Amerikas Džordžijas štata iestādes izmantot savas tiesības
aizstāt Davis kungam pirms 20 gadiem piespriesto nāves sodu ar mūža ieslodzījumu. Nāve
nekad nav taisnīguma izpausme.
Nākamais paziņojums saistīts ar faktu, ka mēs esam arī dziļi noraizējušies par notikumiem
Kotdivuāras Republikā. Prezidenta vēlēšanas valstī atnesa šausmas un vardarbību, nevis
tās pilsoņu gaidīto mieru, nākotni un labklājību. Laurent Gbagbo jāapzinās vēlēšanu rezultāti
un jāatsakās no varas. Mēs abas puses aicinām nekavējoties pārtraukt pielietot vardarbību
pret civiliedzīvotājiem. Starptautiskajai sabiedrībai jādara viss, kas tās spēkos, lai apturētu
iedzīvotāju masveida slepkavošanu. Noziegumos vainīgie tiks nodoti tiesai. Tā ir mūsu
dziļākā pārliecība, un Eiropas Parlaments šai sakarā darīs visu iespējamo.
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Pēdējais paziņojums skar faktu, ka saskaņā ar manu solījumu informēt Parlamentu par
tālāko attīstību izmeklēšanā par korupcijas apsūdzībām pret atsevišķiem Eiropas Parlamenta
deputātiem es gribētu jums atgādināt, ka ceturtdien, pēc politisko grupu priekšsēdētāju
tikšanās, jūs saņēmāt no manis vēstuli ar jaunāko informāciju šajā jautājumā. Mēs arī
apņēmīgi rīkojamies, lai sagatavotu rīcības kodeksu interešu grupām un lobistiem, kā arī
Eiropas Parlamenta deputātiem. Šodienas Prezidija sanāksmē plkst. 18:30 mēs pārrunāsim
šo jautājumu un lemsim par turpmāko rīcību šai sakarā.
Vārdu lūdzis Nicholson kungs. Lūdzu, runājiet, Nicholson kungs.
James Nicholson (ECR). – Priekšsēdētāja kungs, es gribētu izmantot šo brīdi, lai pārrunātu
svētdien Ziemeļīrijā notikušo slepkavību – pa ceļam uz darbu tikai pāris nedēļas pēc stāšanās
amatā tika nogalināts jauns policijas konstebls. Šajā palātā esmu pavadījis 22 gadus, un
man daudzkārt nācies nosodīt teroristus, kas rīkojas tik nežēlīgi. Biju domājis, ka šis laiks
ir beidzies, un man vairs nekad tas nebūs jādara. Mēs jūtam līdzi viņa ģimenei, jauno vīrieti
gaidīja karjera un lieliska nākotne. Tas bija nepārprotams un tīšs mēģinājums no jauna
destabilizēt manu reģionu.
Es gribu izteikties skaidri, ka ticu tam, ka lielākā daļa Ziemeļīrijas iedzīvotāju ne tagad, ne
arī tuvākā vai tālākā nākotnē nevēlas no jauna pieredzēt pagātnē piedzīvoto. Omas cilvēki
ir daudz cietuši. Nešaubos, ka notikušais arī viņiem atsauc atmiņā daudzus briesmīgus
notikumus. Vai mēs varam izteikt savu līdzjūtību ģimenei un visiem iesaistītajiem šajā
manam reģionam ļoti skumjajā brīdī?
(Aplausi)
Priekšsēdētājs. – Paldies par jūsu komentāriem šajā jautājumā. Es gribētu informēt
deputātus, ka vakar no rīta es izdevu īpašu paziņojumu attiecībā uz šo jautājumu — Eiropas
Parlamenta priekšsēdētāja paziņojumu, kurā es nosodīju šo notikumu un jo īpaši faktu, ka
upuris bija tik jauns. Es arī izteicu cerību, ka Ziemeļīrija dzīvos mierā, kā to izdevies darīt
pēdējā laikā. Deputāti var izlasīt manu vakarrīta paziņojumu šajā jautājumā Eiropas
Parlamenta tīmekļa vietnē.
Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) –Priekšsēdētāja kungs, arī es nosodu Ronan Kerr
nogalināšanu bumbas sprādzienā manā vēlēšanu apgabalā Omā šajā nedēļas nogalē. Viņš
bija 25 gadus jauns vīrietis, kurš bija sācis darbu policijas dienestā, un šī iemesla dēļ tika
nogalināts. Tas nav tikai uzbrukums jaunajam vīrietim un viņa ģimenei, bet arī miera
procesam manā vēlēšanu apgabalā. Cilvēki, kas nogalināja Ronan Kerr, mēģina aizkavēt
miera procesa progresu, un mēs neļausim viņiem to darīt. Es gribētu šodien pateikties
Parlamenta priekšsēdētājam par to, ka viņš izteicis savu un Parlamenta līdzjūtību ģimenei.
Es arī izsaku līdzjūtību Ronan Kerr ģimenei un kategoriski nosodu viņu nogalināšanu.
Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu jums
pateikties par vakardienas nosodījuma ziņojuma izdošanu. Es gribu atbalstīt deputātu
Nicholson kunga un de Brún kundzes paziņojumus. Mēs viņus pilnībā atbalstīsim, lai
nodrošinātu, ka atbildīgie tiek nodoti tiesai.
Miera process ar Eiropas Savienības atbalstu ir bijis ļoti veiksmīgs. Visi saprātīgie Īrijas salas
iedzīvotāji nosoda šo nežēlīgo rīcību — konstebla Ronan Kerr nogalināšanu — ar dheis Dé
go raibh a anam. Es jo īpaši gribētu izteikt atzinību viņa mātei par drosmīgo paziņojumu,
ar ko viņa nāca klajā vakar vakarā, atbalstot miera procesa turpināšanu.
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4. Parlamenta sastāvs
Priekšsēdētājs. – No 2011. gada 24. marta Ernst Strasser ir atkāpies no Eiropas Parlamenta
deputāta pienākumu pildīšanas. Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments
ir paziņojis par viņa atkāpšanos un par brīvu vietu, sākot ar iepriekš minēto datumu. Hella
Ranner ir atkāpusies no Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas no 2011. gada
1. aprīļa. Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments ir paziņojis par viņas
atkāpšanos un par brīvu vietu, sākot ar iepriekš minēto datumu. Kompetentas Austrijas
iestādes mani ir informējušas, ka no 2011. gada 31. marta Ernst Strasser aizstās Hubert
Pirker. Es gribētu sveikt mūsu jauno deputātu un atgādināt deputātiem, ka saskaņā ar
Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr deputāta pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav
pieņemts lēmums par domstarpībām, Hubert Pirker kungs darbosies Parlamentā un tā
struktūrvienībās un uz viņu attieksies visas ar šo darbību saistītās tiesības ar noteikumu,
ka deputāts pirms tam būs parakstījis rakstisku deklarāciju, kurā apliecinās, ka neieņem
nevienu amatu, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu.
Barry Madlener (NI). – (NL) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu ierosināt procedūras
jautājumu saistībā ar Strasser kungu un citiem deputātiem, kuri atstājuši Parlamentu
kukuļņemšanas dēļ: es gribētu jautāt, vai jūs, priekšsēdētāja kungs, veiksiet pārbaudi, vai
ir iespējams apturēt viņu pabalstu, jo tas būtu kas nedzirdēts, ja kāds, kurš bijis iesaistīts
kukuļņemšanā, pēc atkāpšanās saņemtu pabalstu. Vai jūs, lūdzu, varētu to pārbaudīt?
Priekšsēdētājs. – Mēs atbildēsim uz šo jautājumu vēlāk, jo nebiju tam sagatavojies.
Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Priekšsēdētāja kungs, attiecībā uz procedūras
jautājumu: jūs iepriekš atsaucāties uz visas palātas vārdā izteiktu lūgumu Savienoto Valstu
štatam piemērot mūža ieslodzījumu nāvessoda vietā.
Es gribētu lūgt, lai gan mēs tiešām lūdzam mīkstināt šo spriedumu, neminēt „mūža
ieslodzījumu”, īpaši ņemot vērā to, ko mūža ieslodzījums nozīmē Savienotajās Valstīs.
Domāju, ka to vajadzētu pārfrāzēt kā nāves soda mīkstināšanu ar „citu samērīgu sodu”.
Priekšsēdētājs. – Paldies. Tas noteikti aicina noturēt atsevišķas un tālejošākas debates.
Noteikti nebūs vienkārši rast risinājumu šai problēmai.
Kā nākamo gribētu paziņot, ka kompetentas Austrijas iestādes mani ir informējušas, ka
no 2011. gada 1. aprīļa Hella Ranner tiks aizstāta ar Heinz Becker. Es gribētu sveikt mūsu
jauno deputātu un atgādināt deputātiem, ka saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu,
kamēr deputāta pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par
domstarpībām, Heinz Becker kungs darbosies Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu
attieksies visas ar šo darbību saistītās tiesības ar noteikumu, ka deputāts pirms tam būs
parakstījis rakstisku deklarāciju, kurā apliecinās, ka neieņem nevienu amatu, kas nav
savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu.
5. Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
(sk. protokolu)
7. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
8. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
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9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
(sk. protokolu)
10. Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
11. Lūgumraksti (sk. protokolu)
12. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
13. Darba kārtība
Priekšsēdētājs. – Darba kārtības projekta galīgā redakcija, ko izstrādāja Priekšsēdētāju
konference savā sanāksmē piektdien, 2011. gada 31. martā, saskaņā ar Reglamenta
140. pantu, ir izdalīta. Saņemti šādi grozījumu priekšlikumi:
Otrdiena
Attiecībā uz Fernandes kunga ziņojumu par Parlamenta ienākumiem un izdevumiem
2012. gadā grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” lūgusi, lai balsojums tiktu pārcelts uz
maija papildu sesiju, un tādējādi lūgums saistīs ar balsojuma pārcelšanu. Lūgumu nolasīs
Andreasen kundze. Lūdzu, runājiet, Andreasen kundze.
Marta Andreasen, EFD grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es lūdzu atlikt balsojumu
par Fernandes kunga ziņojumu. Iemesli ir vienkārši un galvenokārt saistīti ar ziņojuma
paragrāfu par Eiropas Vēstures namu. Budžeta komiteja ir saņēmusi pretrunīgus un,
manuprāt, maldinošus skaitļus attiecībā uz šo projektu. Kā piemēru var minēt augušās
ikgadējās izmaksas: pašlaik tās ir 13,5 miljonus euro lielas. Šis skaitlis pārsniedz sākotnēji
minēto. Kad es ieteicu, ka izmaksām vajadzētu būt 10 miljoniem euro, anonīms parlamenta
ierēdnis mani apvainoja par melošanu presē, sakot, ka mani aprēķini ir, citēju, „pārmērīgi”.
Tā nevajadzētu attiekties pret šīs palātas deputātu.
Vēl sliktāks, priekšsēdētāja kungs, ir skaidri redzamais interešu konflikts, jo Budžeta
komitejas priekšsēdētājs atrodas Eiropas Vēstures nama Pilnvaroto padomē, lai gan to dara
bez atlīdzības. Nevienā citā parlamentā šāds skaidri redzams interešu konflikts netiktu
paciests. Tā ir absolūta ņirgāšanās par komitejas procesu.
(Aplausi)
Līdz šie jautājumi tiek atrisināti, balsojums par šo ziņojumu jāatliek.
Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es domāju,
ka šī atlikšana būtu atbilstoša. Tās būtu četras vai piecas nedēļas, lai pārbaudītu jautājumu,
kurš, kā mēs dzirdējām, saistīts ar vairāku miljonu euro lielu Eiropas nodokļu maksātāju
maksājumu. Tāpēc es aicinu balsot par šo lūgumu.
Alain Lamassoure (PPE). – (FR) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt divas lietas. Pirmkārt,
Budžeta komiteja ir darījusi savu darbu un sagatavojusi Parlamenta 2012. gada budžetu
tik lielā mērā, lai jūsu Parlaments, palāta varētu to pārbaudīt, par to debatēt un balsot
saskaņā ar mūsu procedūrām un visu, ko darījām pagājušajā gadā. Grupām ir atšķirīgi
viedokļi. Viņiem būs iespēja tos izteikt.
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Otrkārt, es nevaru ļaut Andreasen kundzei, kura ir pilnībā iepazīstināta ar šo jautājumu,
teikt, ka radies personīgs interešu konflikts tajā, ka es, Budžeta komitejas priekšsēdētājs,
esmu Eiropas Vēstures nama Pilnvaroto padomē.
Es neesmu padomē personīgā kārtā; es tajā esmu kā Budžeta komitejas priekšsēdētājs, ko
iecēlusi Budžeta komiteja, lai es to pārstāvētu šajā iestādē, tāpat kā Kultūras un izglītības
komitejas priekšsēdētāja pārstāv šajā iestādē savu komiteju.
Protams, ja kāds to gribētu apstrīdēt, es būtu gatavs atteikties no šīs lomas. Tomēr,
priekšsēdētāja kungs, šīs lietas nevajadzētu jaukt, izmantojot vārdus „interešu konflikts”.
(Aplausi)
Priekšsēdētājs. – Attiecībā uz debatēm par vienoto tirgu Eiropas Tautas partijas grupa
(Kristīgie demokrāti) lūgusi, vai būtu iespējams iesniegt apspriešanai rezolūcijas
priekšlikumus, lai pabeigtu debates par Komisijas paziņojumu attiecībā uz publisko
iepirkumu. Tātad tas būs vai nu rezolūcijas priekšlikums, vai arī ierosinājums rezolūcijai.
Es aicinātu kādu no PPE grupas izklāstīt šo lūgumu. Kurš būtu tik laipns?
(Parlaments noraidīja pieprasījumu)
Trešdiena
Andreas Schwab, PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Tautas partijas
grupa (Kristīgie demokrāti) ierosina papildināt komisāra Barnier ziņojumu par publiskā
iepirkuma likumu un tā nepārtrauktu attīstību Eiropas Savienībā ar Parlamenta paziņojumu.
Tas piešķirtu šim jautājumam ievērojami lielāku saturu, un tāpēc mēs lūdzam to atbalstīt.
Evelyne Gebhardt (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es atbalstu Eiropas Tautas partijas
grupas (Kristīgo demokrātu) ierosinājumu, jo būtu saprātīgi to apspriest. Es tikai lūgtu –
saskaņojot to ar Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas koordinatoru
Schwab kungu — nebalsot par šo rezolūciju šonedēļ, bet pagaidīt līdz maijam, jo mums
vēl nav bijis laika to pārrunāt grupu starpā. Tāpēc es teiktu „jā” šī jautājuma iekļaušanai
dienas kārtībā, „jā” rezolūcijai, bet vēlētos atlikt balsojumu par rezolūciju līdz maijam.
Priekšsēdētājs. – Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa lūgusi, lai tiktu
noturētas debates par situāciju attiecībā uz Ai Weiwei Ķīnā un iekļaut to debatēs, kas saskaņā
ar Reglamenta 122. pantu notiks ceturtdienas pēcpusdienā, iepriekš šajā laikā paredzēto
debašu par Zimbabvi vietā. Es gribētu lūgt izteikties grupas priekšsēdētāju Verhofstadt kungu.
(Parlaments apstiprināja pieprasījumu)
Ceturtdiena
Guy Verhofstadt,
ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, Ai Weiwei, kurš ir
pazīstamākais Ķīnas mākslinieks un disidents un vienmēr varējis runāt brīvi, svētdien
Pekinas lidostā ticis aizturēts un acīmredzot pašlaik ir cietumā. Man vajadzētu ne tikai
izmantot šo iespēju, lai protestētu pret Ķīnas iestādēm. Man arī jāsaka jums un mūsu
kolēģiem, ka mums, iespējams, vajadzētu vēlreiz apsvērt dalību otrajā Ķīnas-ES samitā,
kas nākammēnes notiks Pekinā, ja šāda ir lietu virzība.
Mums pēc iespējas ātrāk nepieciešams par to pieņemt steidzamu lēmumu, lai mēs varētu
palielināt spiedienu uz Ķīnas iestādēm par Ai Weiwei atbrīvošanu. Sākotnējā doma bija
aizvietot steidzamo rezolūciju par Zimbabvi ceturtdienā ar steidzamu rezolūciju par Ai
Weiwei aizturēšanu, bet pēc īsas apspriedes šķiet, ka būtu kāda labāka iespēja: pārcelt
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Kotdivuāru (Ziloņkaula krastu) uz trešdienu, lai ceturtdienā atbrīvotos vieta, ko varētu
izmantot šai steidzamajai rezolūcijai par Ai Weiwei. Es apspriedos ar vairākām politiskām
grupām, un viņi piekrīt šādām izmaiņām dienaskārtībā.
Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu īsumā atbalstīt šo
priekšlikumu. Ņemot vērā to, ka trešdienas pēcpusdienas dienaskārtība ir saspringta, es
lūgtu Padomei un Komisijai izteikt savus paziņojumus ļoti, ļoti īsi un sēdes vadītājiem
priekšsēdētāja vietniekiem pārliecināties par to, lai runātāji ļoti precīzi ievēro runāšanas
laiku. Citādi būs haoss. Es lūgšu priekšsēdētāja vietnieku atbalstu šajā jautājumā.
Priekšsēdētājs. – Mēs noturēsim debates par Ai Weiwei un Ķīnu ceturtdienas pēcpusdienā,
un debates par Kotdivuāru notiks aptuveni plkst. 8:00 trešdienas vakarā.
(Parlaments apstiprināja pieprasījumu)
Trešdiena
Ir vēl viens priekšlikums no Gebhardt kundzes. Gebhardt kundze, vai jūs varētu vēlreiz
izskaidrot savu priekšlikumu?
Evelyne Gebhardt (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es lūdzu atlikt balsojumu par
rezolūciju par publisko iepirkumu līdz maijam, kas, protams, nozīmē, ka tiks attiecīgi
atlikta arī rezolūciju un grozījumu iesniegšana. Jūs vēl neesat devis mums iespēju par to
balsot.
Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Attiecībā
uz šo jautājumu grozījumu iesniegšanai paredzētais laiks šķiet pietiekams, tāpēc uzskatu,
ka mums nevajadzētu apstiprināt priekšlikumu.
(Parlaments apstiprināja pieprasījumu)
(Darba kārtība tika pieņemta)
Sophia in 't Veld (ALDE). – Priekšsēdētāja kungs, es nebiju pārliecināta, kurā punktā
man vajadzētu par to runāt, bet pirms divām nedēļām administrācija pēc vairākiem
kiberuzbrukumiem nolēma uz nedēļu slēgt piekļuvi tīmekļa e-pastam. Tas ir nopietns
lēmums neļaut cilvēkiem nedēļu piekļūt savam tīmekļa e-pastam. Būtu nepieciešami
paskaidrojumi. Es gribētu zināt, vai tas bija pamatoti, vai arī tā bija tikai piesardzība, kā arī,
cik vārīga patiesībā ir mūsu sistēma.
Priekšsēdētājs. – in ’t Veld kundze, mēs to izskatīsim un nosūtīsim jums informāciju.
14. Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (debates)
Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvai par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu
procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu (pārstrādāta
redakcija) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD)) (A7-0085/2011),
kuru Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā sagatavoja Guillaume kundze.
Sylvie Guillaume, referente. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šonedēļ tiks
pabeigts pirmais posms Patvēruma procedūru direktīvas pārstrādāšanā. Trešdien
Parlamentam būs jāpieņem lēmums par pārskatīto Komisijas priekšlikumu par kopīgām
procedūrām bēgļa statusa piešķiršanai un atņemšanai.
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Šim Eiropas Parlamenta viedoklim turpmākajos mēnešos būs būtiska nozīme dialogā ar
Padomi par tekstu, kas, manuprāt, ir patvēruma tiesību aktu kopuma stūrakmens, lai gan
man ar nožēlu jāatzīst, ka šī jautājuma apspriešana Padomē pašlaik ir nonākusi strupceļā.
Šis dokuments kalpos par pamatu minētās direktīvas jaunajai versijai, kas, cerams, ļaus
mums ieviest kopīgus noteikumus patvēruma jomā līdz plānotajam termiņam 2012. gadā.
Šis balsojums sakrīt ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pētījumu par
44 rūpnieciski attīstītām valstīm, kas tika publicēts pagājušajā nedēļā. Pētījums atklāj, ka
pretstatā plaši izplatītajam uzskatam patvēruma meklētāju skaits pārtikušajās valstīs ir
kopumā samazinājies par 40 % desmit gados un par 5 % gada laikā. Bruņotiem ar šādiem
datiem, mums jānoskaidro šī samazinājuma patiesie cēloņi. Vai ir kļuvis mazāk tādu faktoru,
kas liek cilvēkiem doties uz citām valstīm, vai arī ir pastiprinājusies migrācijas kontrole
dažās valstīs?
Ziņojumā arī teikts, ka šobrīd lielāko daļu atbildības patvēruma jautājumos ir uzņēmušās
jaunattīstības valstis, lai gan to rīcībā nebūt nav visu nepieciešamo resursu. Tādēļ Eiropai
jādod līdzvērtīgs ieguldījums, un šajā nolūkā jāpieņem skaidri noteikumi. Līdz ar to es
atgriežos pie teksta par patvēruma procedūrām un galvenajām problēmām. Esošajai
direktīvai, ko bieži dēvē par valstu visneveiksmīgākās prakses katalogu, ir divi galvenie
trūkumi — tā nepietiekami aizsargā patvēruma meklētāju tiesības un pieļauj būtiski atšķirīgu
attieksmi pret tiem dažādās dalībvalstīs.
Eiropā tiešām joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dažādām patvēruma sistēmām.
Minēšu tikai divus piemērus. Pirmajā instancē pieņemto pozitīvo lēmumu īpatsvars
dalībvalstīs 2009. gadā bija no 65 % līdz nepilnam 1 %. Savukārt pirmajā instancē pieņemta
negatīva lēmuma pārsūdzēšanai noteiktais termiņš bija divas līdz 30 dienas. Tātad starp
dalībvalstīm pastāv atšķirības tiklab attiecībā uz pamatojumu paātrinātās procedūras
piemērošanai, kā arī uz piekļuvi personiskām intervijām vai efektīvai tiesiskai aizsardzībai.
Šādas atšķirības acīmredzami nav savienojamas ar kopīgo patvēruma sistēmu, kurai būtu
jānodrošina vienāda aizsardzība visā ES teritorijā. Tās ir pretrunā arī ar vienu no Dublinas
II Regulas pamatnosacījumiem, kas balstās uz pieņēmumu, ka dalībvalstu patvēruma
sistēmas ir salīdzināmas. Tādējādi tiesību aktu saskaņošanai ir būtiska nozīme, lai mēs
beidzot nodrošinātu taisnīgu, pieejamu, drošu un efektīvu procedūru ieviešanu.
Uzskatot tos par nepamatotiem, es gribētu vēlreiz noraidīt dažus apgalvojumus, ko ir
izteikuši tie, kas kritizē šo tekstu, jo viņu izpratnē šī direktīva nozīmē vienīgi lielākas
izmaksas un biežākus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus.
Jāatzīst, ka procedūru maiņas dēļ īstermiņā varētu rasties izmaksas. Tomēr, ja mēs mazliet
rūpīgāk apsvērsim šo jautājumu, tad sapratīsim, ka no kvalitātes un drošības viedokļa
vislielākie zaudējumi dalībvalstīm patiesībā rodas no neatbilstošu procedūru kļūdainas
piemērošanas. Es gribētu minēt divus rādītājus, kas apstiprina manu viedokli, proti, ļoti
lielais pārsūdzību skaits un to izraisītā procedūru ieilgšana.
Es arī vēlētos, lai mēs atmestu vienkāršoto priekšstatu par patvērumu, saskatot tajā vienīgi
ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Tādā kontekstā, kādā tiek aplūkoti imigrācijas jautājumi,
aizstāvēt patvērumu kā pamattiesības ir mūsu pienākums. Turklāt, redzot situāciju arābu
pasaulē, pat visnegatīvāk noskaņotajiem deputātiem būtu jāsaprot, ka Eiropas Savienībai
ir pienākums nodrošināt vajāšanas upuriem pietiekamu aizsardzību.
Tādēļ es atbalstu Komisijas pieeju, kuras mērķis ir uzlabot procedūras pirmajā instancē —
veikt t.s. „sākotnējo ieguldījumu”, tāpēc ka kvalitatīvu lēmumu pieņemšana pirmajā instancē
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būs sevišķi izdevīga vajāšanas upuriem, jo tad kompetentās iestādes varēs pieņemt izsvērtus
lēmumus, uzlabot negatīvo lēmumu pamatojamību un tādējādi mazināt risku, ka
pārsūdzības iestādes varētu atcelt šos lēmumus, labāk identificēt nepamatotus un
ļaunprātīgus pieteikumus un samazināt uzņemšanas un procedūru izmaksas dalībvalstīs,
vienlaikus atbalstot viņu centienus izraidīt patvēruma meklētājus, kuru pieteikumi tika
pamatoti noraidīti.
Visbeidzot es gribētu pateikt dažus vārdus par vairākiem aspektiem, kas, kā es ceru, ļaus
mums virzīt šo ziņojumu tālāk. Pirmkārt, tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību pirmajā
instancē, manuprāt, ir būtiska garantija, ja runājam par lēmumu kvalitātes uzlabošanu.
Otrkārt, vairāk uzmanības tiks veltīts neaizsargātiem pieteikuma iesniedzējiem — cilvēku
grupai, par kuru esošajā direktīvā nav ne vārda.
Trešais uzdevums ir noteikt ambiciozākus pārsūdzības termiņus, lai nostiprinātu tiesības
uz efektīvu tiesisko aizsardzību un nodrošinātu lielākas garantijas paātrināto procedūru
gadījumā, jo īpaši sašaurinot nepieciešamo pamatojumu loku vai nosakot saprātīgus
termiņus. Attiecībā uz drošu valstu koncepciju, mēs aicinām pieņemt kopīgu Eiropas
sarakstu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kā Tiesa to rekomendēja 2008. gadā.
Noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka šī ziņojuma galīgajai pieņemšanai būtu jākļūst par spēcīgu
Parlamenta signālu Padomei un Komisijai. Manuprāt, Parlaments ir formulējis savus
norādījumus, un latiņa ir pacelta — mūsu mērķis ir panākt aizsardzības standartu arvien
plašāku saskaņošanu, un mums, dāmas un kungi, būtu par to jāpriecājas.
(Aplausi)
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, šīsnedēļas balsojums par
Patvēruma procedūru direktīvu ir ļoti svarīgs. Tas būs izšķirošs solis ceļā uz kopīgas
patvēruma sistēmas izveidošanas otrā posma pabeigšanu līdz 2012. gadam saskaņā ar ES
saistībām Stokholmas programmas īstenošanai. Es gribētu pateikties referentei
Sylvie Guillaume par viņas lielo apņēmību, strādājot ar šo dokumentu, un par labo sadarbību
ar mums. Jūs, kundze, parādījāt, ka jums piemīt ļoti elastīga domāšana un dziļa izpratne
par patvēruma meklētāju vajadzībām un problēmām, kas jārisina valstu pārvaldes iestādēm.
Jaunā Patvēruma procedūru direktīva būs kopīgās Eiropas patvēruma sistēmas stūrakmens.
Kā jūs jau teicāt, kundze, attieksmei pret patvēruma meklētājiem jābūt vienādai neatkarīgi
no tā, kurā Eiropas Savienības valstī viņi lūdz patvērumu. Mēs zinām, ka patlaban pastāv
daudz atšķirību, ko, protams, ir grūti saprast, jo šī ir tā pati Eiropas Savienība, kas ievēro
vienas un tās pašas starptautiskās konvencijas un Eiropas vērtības.
Ir būtiski svarīgi, lai kopīgās procedūras būtu taisnīgas un efektīvas. Tām jāpalīdz novērst
patvēruma sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, tomēr pilnībā jānodrošina pamattiesību
ievērošana. Es cieši ticu, ka šos mērķus var sasniegt, bet vienīgi tad, ja kopīgie noteikumi
nodrošina vienādi augstu lēmumu pieņemšanas kvalitāti patvēruma iestādēs visā Eiropas
Savienībā. Šis apsvērums tika ņemts vērā Komisijas priekšlikuma sagatavošanā, un es ar
gandarījumu atzīmēju, ka Guillaume kundze un Pilsoņu brīvību komitejas ziņojums kopumā
atbalsta šo priekšlikumu.
Daudzi no ziņojuma projektā iekļautajiem grozījumiem faktiski paplašina patvēruma
meklētājiem piešķirtās garantijas, it īpaši attiecībā uz nepilngadīgajiem. Dažu grozījumu
mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm lielāku elastīgumu, nosakot konkrētus pamatojumus
paātrināto procedūru piemērošanai. Es uzskatu, ka grozījums par drošas valsts jēdzienu
ir ļoti ambiciozs. Tas būtiski mainīs noteikumu kopumu un dalībvalstīs pieņemto praksi.
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Manu interesi piesaistīja kompromisa grozījumi par bezmaksas juridisko palīdzību. Tie
patiešām varētu palīdzēt atrisināt vairāku dalībvalstu minēto sarežģīto juridisko jautājumu.
Kā jūs zināt, Komisija pašreiz izstrādā grozīto priekšlikumu šai direktīvai, lai atjaunotu
strupceļā nonākušās sarunas Padomē. Parlamenta balsojums, kas notiks rīt vai trešdien,
būs stratēģisks kritērijs šajās sarunās. Komisija rūpīgi izskatīs visus Parlamenta grozījumus,
gatavojot grozīto priekšlikumu. Es ar nepacietību gaidu, kad varēšu turpināt sadarbību ar
deputātiem, strādājot ar šo un citiem priekšlikumiem.
Monika Hohlmeier, PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un
kungi! Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties par neskaitāmajām sarunām, kas mums bija
ar referenti, kā arī ar komisāri un ēnu referentiem. Šīs sarunas ļāva mums vienoties par
sekmīgiem kompromisiem dažos jautājumos. Kā Malmström kundze tikko teica, tas attiecas
arī uz kompromisu jautājumā par bezmaksas juridisko palīdzību, it īpaši, lai nodrošinātu
īpašu aizsardzību nepilngadīgajiem. Starp citiem sasniegumiem var minēt vienošanos par
to, kurus pieteikuma iesniedzējus ir vissvarīgāk aizsargāt, un savstarpējās sarunās mums
izdevās panākt saprātīgu kompromisu. Tomēr pats galvenais ir tas, ka mēs spējām vienoties
par kompromisu arī jautājumā par drošām trešām valstīm.
Mērķis ir būtiski uzlabot administratīvo procedūru kvalitāti, lai samazinātu tiesas
uzklausīšanas otrajā un trešajā instancē, tādējādi nodrošinot tiem patvēruma meklētājiem,
kuri patiešām ir pakļauti vajāšanai, pēc iespējas drīzāku un nemainīgi efektīvu palīdzību
un aizsardzību. Es stingri atbalstu atbilstošu minimālo standartu noteikšanu visās
dalībvalstīs. Diemžēl gan Komisijas teksts, gan daži plānotie grozījumi Komisijas tekstā
zināmā mērā darbojas pretēji labi iecerētajiem nodomiem. Ir radītas daudzas iespējas
procedūru novilcināšanai vai pat patvēruma tiesību aktu plašai ļaunprātīgai izmantošanai.
Es minēšu jums dažus piemērus.
Piemēram, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt trīs nepieņemamus pieteikumus, un viņam
ir tiesības izmantot pilnu procedūru trīs reizes. Vienīgi pēc tam drīkst veikt paātrināto
procedūru. Procedūru nevar paātrināt, ja attiecīgā persona nav nepārprotami atzīta par
bēgli saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Šajā sakarā es vienkārši minēšu Tunisiju un situāciju
ar ekonomiskajiem migrantiem.
Vēl viens piemērs — paātrinātā procedūra nav iespējama arī tad, ja turpmākie pieteikumi
tiek iesniegti, nenorādot nekādu jaunu atbilstīgu informāciju. Tomēr es uzskatu, ka
jautājums par pazušanu ir vēl nopietnāks. Ja kāds nelegāli pazūd, viņa pieteikumu vairs
nevar slēgt ar negatīva lēmuma pieņemšanu. Šim cilvēkam ir jāparakstās par vēstules
saņemšanu. Tādējādi, ja mēs pieņemsim Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas
priekšlikumu, tad patvēruma meklētājam, kurš sagaida, ka pieņemtais lēmums būs negatīvs,
atliek vienīgi atteikties pieņemt vēstuli vai izvairīties no tās saņemšanas. Šādi viņš var
panākt, ka procedūra turpinās nenoteikti ilgu laiku.
Claude Moraes, S&D grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es runāju savas grupas vārdā,
kad saku, ka gan praktiski, gan politiski mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā, jo dalībvalstis
ir runājušas par patvēruma tiesību aktu kopuma pabeigšanu jau kopš 1999. gada. Tagad
tā patiešām ir kļuvusi par politisku nepieciešamību, ņemot vērā krīzi Ziemeļāfrikā un arī
Vidusjūras reģionā.
Runām par sloga sadalīšanu būtu jānoslēdzas ar praktiska un izsvērta priekšlikuma
sagatavošanu. Savas grupas vārdā es vēlos paziņot, ka Sylvie Guillaume sadarbībā ar visiem
ēnu referentiem, kā to norādīja Hohlmeier kundze, ir sagatavojusi priekšlikumu, kas ir gan
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izsvērts, gan praktisks un patiešām kļūs par patvēruma tiesību aktu kopuma stūrakmeni,
kā teica komisāre. Tādēļ trešdienas balsojumam ir tik būtiska nozīmība. Ja mēs spēsim
atkal panākt vairākumu, kā mums tas izdevās komitejā, mums radīsies iespēja pabeigt
patvēruma tiesību aktu kopumu, kas risina Parlamentā daudzkārt minētos satraucošos un
jutīgos jautājumus.
Ja drīkst, es varu nosaukt jums vienu piemēru — es ilgus gadus strādāju ar bēgļu lietām kā
jurists, kas ir specializējies patvēruma jautājumos, un es zinu, ka labu patvēruma procedūru
— taisnīgu, pamatotu, efektīvu un vairumam dalībvalstu pieņemamu procedūru — visvairāk
apdraud nepietiekams sākotnējais ieguldījums patvēruma lietās. Nekvalitatīvas lēmumu
pieņemšanas dēļ daudzās dalībvalstīs visā Eiropas Savienībā dalībvalstu izmaksas nevis
samazinās, bet gan pieaug. Tādēļ dalībvalstīm, kad tās runā par finansiālajām sekām, būtu
jāsaprot, ka kvalitatīva lēmumu pieņemšana, izdarot visu pareizi jau pirmajā reizē un
nodrošinot efektīvu pārsūdzības procedūru, ir veids, kā mēs varam ietaupīt naudu un
rīkoties taisnīgi.
Ja kāds deputāts šaubās par to, vai šis ziņojums ir efektīvs un taisnīgs, viņam būtu ļoti rūpīgi
jāizskata šīs procedūras un jāsaprot, cik daudz darba ir ieguldīts, lai atrisinātu daudzus
potenciāli pretrunīgus aspektus. Ir svarīgi uzsvērt arī to, ka debatēm nav jānotiek vienīgi
par izmaksām un ir jāapspriež prakses saskaņošana visā Eiropas Savienībā. Ir skaidrs, ka
standarti dažādās dalībvalstīs ir pārāk atšķirīgi. Ja mēs turpināsim šo patvēruma loteriju,
mēs ignorēsim realitāti, kurā patvēruma meklētāju skaits pieaug. Kā mēs zinām, šie skaitļi
daudzus gadus samazinājās. Tagad mēs atrodamies daudz grūtākā situācijā.
Patvēruma procedūru direktīvā iekļautie noteikumi attiecas uz, iespējams, vissarežģītākajiem
no visiem jautājumiem, kas ietilpst patvēruma tiesību aktu kopumā. Taisnīgu un efektīvu
procedūru nodrošināšana var būt dzīvības un nāves jautājums tiem, kas bēg no vajāšanas.
Mums jāapzinās, ka mūsu pienākums ir izpildīt starptautiskās saistības, risinot jautājumus
attiecībā uz cilvēkiem, kas meklē aizsardzību mūsu teritorijā.
Tādēļ es gribētu apsveikt referenti un visus ēnu referentus ar viņu apņēmīgajiem centieniem
panākt stingru Parlamenta pozīciju šajā jautājumā. Atkārtosim tādu pašu balsojumu, kāds
bija komitejā! Panāksim, lai Komisija un galvenokārt dalībvalstis saņemtu pārliecinošu
signālu, ka pie mums, Parlamentā, valda ļoti nopietna attieksme pret uzdevumu pabeigt
patvēruma tiesību aktu kopuma izstrādāšanu, nodrošinot daudzu deputātu atbalstu šī
darba rezultātam.
Nadja Hirsch, ALDE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Malmström kundze!
Vispirms es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties referentei un ēnu referentiem. Mēs ļoti daudz
debatējām. Beigās mums izdevās panākt dažus ļoti sekmīgus kompromisus, lai gan mēs
visi, protams, zinām, ka ne vienmēr tas izdodas tik viegli.
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas vārdā es tomēr gribētu norādīt, ka jebkurā
gadījumā mums vēl aizvien ir tas pats mērķis — līdz 2012. gadam izveidot kopīgu
patvēruma sistēmu visā ES teritorijā. Tas nozīmē arī to, ka tagad mums jāpanāk reāls
progress un vienlaikus jādod skaidrs signāls Padomei, ka mēs neesam nomaldījušies no šī
mērķa un, protams, joprojām esam gatavi iesaistīties sarunās. Tas ir pašsaprotami. Taču
es arī uzskatu, ka mums ir skaidri jāpasaka, ka mūsu virsmērķis ir kopīgas patvēruma
sistēmas izveidošana. Kā tika minēts iepriekš, ir nepieņemami, ka patvēruma jautājumi
tiek risināti gandrīz kā loterijā atkarībā no tā, kurā valstī patvēruma meklētājs ir iesniedzis
savu pieteikumu.

04-04-2011

04-04-2011

LV

Eiropas Parlamenta debates

Tas ir nepieņemami, ka katrai dalībvalstij ir pašai savs saraksts ar valstīm, kas tiek uzskatītas
par drošām trešām valstīm, un šajā sakarā es priecājos, ka pēdējā brīdī mums izdevās gūt
panākumus. Valsts vai nu ir, vai nav droša, un arī tad katrs gadījums vēl ir jāizvērtē atsevišķi,
lai noteiktu, vai attiecīgā valsts var būt droša trešā valsts konkrētajai personai, kas ir
iesniegusi pieteikumu, vai arī varbūt šajā konkrētajā gadījumā nevar tik vienkārši apgalvot,
ka tā ir droša.
Es arī esmu pārliecināta, ka galu galā ieguvējas būs dalībvalstis, tāpat kā patvēruma meklētāji,
kuriem nākotnē būs tiesības saņemt lēmumu tieši pirmajā instancē pēc taisnīgas, bet tomēr
ātras pieteikuma izskatīšanas procedūras, ja viss tiks izdarīts tā, kā mēs esam iecerējuši. Es
arī uzskatu, ka tās ir viņu tiesības; patvērums ir tiesības, nevis labvēlības izrādīšana. Šajā
jautājumā mums ir jāpieņem pilnīgi skaidra nostāja, un tad mēs pieņemsim arī skaidru
procedūru.
Pats galvenais, es atzinīgi vērtēju to, ka mums ir izdevies vēl vairāk paplašināt nepilngadīgo
tiesības. Es to atbalstu, un ALDE grupa to atbalsta, un es priecāšos, ja rīt mēs šajā jautājumā
sasniegsim labu rezultātu.
Hélène Flautre, Verts/ALE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, darbs, kas tika
paveikts, Guillaume kundzes vadībā strādājot ar šo ziņojumu, ir ļoti svarīgs. Kā
Malmström kundze teica, tas ir Eiropas patvēruma sistēmas stūrakmens, un nevar noliegt,
ka pašreizējā situācija ir tālu no Eiropas līmeņa sistēmas. Patiesībā būtu jāsaka, ka tās abas
šķir bezdibenis, kurā pazūd patvēruma meklētāju tiesības un ticība Eiropas mēroga
aizsardzības sistēmai.
Zinot, ka mums ir valstis, kurās pirmajā instancē izsniegtu pozitīvu atbilžu īpatsvars ir no
1 % līdz 65 %, ka mums tādās valstīs kā, piemēram, Francija 75 % lēmumu par aizsardzības
piešķiršanu cilvēkiem no Kosovas vai Albānijas tiek pieņemti pārsūdzības rezultātā un ka
šādu pārsūdzību skaits nemazinās, mēs gūstam zināmu priekšstatu par esošo situāciju un
patiešām pārliecināmies, ka Padomei būtu jāsarosās un jāsaprot, cik būtiski nozīmīgs ir
Eiropas Komisijas izvēlētais variants, ko pastiprina Guillaume kundzes vadībā sagatavotais
augstas kvalitātes ziņojums, proti, uzlabot lēmumu pieņemšanas kvalitāti pirmajā instancē.
Kā man šķiet, valstis, kas visskaļāk iebilst, nav starp tām valstīm, kurām rodas šīs izmaksas
un kuras uzņem vislielāko patvēruma meklētāju skaitu. Būtu jāatceras, ka, rēķinot
proporcionāli iedzīvotāju skaitam, visvairāk patvēruma meklētāju uzņem Kipra, Zviedrija,
Luksemburga un Beļģija. Tāpēc ieklausīsimies arī šajās valstīs, jo tās var mums pastāstīt
par vislabākajiem standartiem attiecībā uz patvēruma meklētāju starptautisko aizsardzību.
Kyriacos Triantaphyllides, GUE/NGL grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es ļoti
priecājos šodien piedalīties debatēs, gatavojoties balsojumam trešdien. Cerams, ka mūsu
darbs spēs izkustināt Padomi no bezdarbības un palīdzēs sākt rezultatīvas sarunas, kas
ļautu mums sasniegt savu mērķi ieviest kopīgu Eiropas patvēruma sistēmu līdz
2012. gadam, līdz ar to izvērtējot arī lielos pūliņus, ko mēs visi esam ieguldījuši šajā
dokumentā. Es gribētu sirsnīgi pateikties Guillaume kundzei par izcili paveiktu darbu un
spēju saskaņot dažādus viedokļus.
Kopumā rezultāts ir labi izstrādāts teksts, kas ietver nozīmīgus uzlabojumus patvēruma
procedūrās, kuras pašlaik tiek piemērotas Eiropas Savienībā, tomēr dažādās dalībvalstīs ir
ļoti atšķirīgas.
Minēšu tikai dažus piemērus — ir ieviesti jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka ikvienam
pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošināti atbilstoši līdzekļi, lai pamatotu savu pieteikumu
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un sešos mēnešos būtu iespējams pieņemt lēmumu par patvēruma piešķiršanu, piemēram,
personiska intervija un bezmaksas konsultācijas par pirmās instances procedūru
procesuālajiem un juridiskajiem aspektiem, tai skaitā nepieciešamo procesuālo dokumentu
sagatavošana.
Gerard Batten, EFD grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, esošo 2005. gada direktīvu par
starptautiskās aizsardzības statusu plānots pārstrādāt, izveidojot Patvēruma meklētāju
uzņemšanas direktīvu. Jaunā uzņemšanas direktīva ietilpst ES kopīgā imigrācijas un
patvēruma politikā, kas ir noteikta Lisabonas līgumā. Jaunās direktīvas mērķis ir izveidot
jaunu sistēmu, lai noteiktu kritērijus, kas jāpiemēro patvēruma meklētājiem — kurš drīkst
un kurš nedrīkst ieceļot dalībvalstīs un saņemt bēgļa statusu, un ar kādiem nosacījumiem.
Tās uzdevums ir saskaņot dalībvalstu patvēruma politiku un piešķirt patvēruma meklētājiem
plašākas tiesības un priekšrocības.
Protams, pašreizējais cilvēku pieplūdums no Ziemeļāfrikas ir tikai kārtējā noderīgā krīze,
kas sniedz ES vēl vienu iespēju paplašināt savu ietekmi un pakļautās teritorijas. Imigrācijas
un patvēruma politikai jābūt vienīgi neatkarīgas, suverēnas valstsnācijas prerogatīvai. Šī
ierosinātā direktīva liecina, ka Lisabonas līgums darbojas tieši tā, kā par to brīdināja šī
līguma pretinieki, un tas, protams, ir iemesls, kādēļ jūs liedzāt Eiropas iedzīvotājiem iespēju
balsot par to referendumā.
Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Priekšsēdētāja kungs, manas partijas — Nīderlandes
Brīvības partijas (PVV) — nostāja vienmēr ir bijusi pilnīgi skaidra. Mēs neesam atbalstījuši
un arī turpmāk neatbalstīsim Eiropas Savienības patvēruma un imigrācijas politiku.
Dalībvalstis ļoti labi var izlemt šos jautājumus pašas. Pašreizējā Nīderlandes valdība ir
vislabākā, kāda mums līdz šim ir bijusi, un tai ir lieliska patvēruma un imigrācijas politikas
programma. Premjerministram M. Rutte un ministram G. Leers patiešām nav nepieciešama
nekāda Eiropas iejaukšanās šajā jomā.
Mana partija runā skaidru valodu. Par ko tad īsti ir šīsdienas debates? Par starptautiskās
aizsardzības statusu. Mēs to saucam vienkārši par patvērumu. Mums nevajadzētu izvairīties
saukt lietas to īstajos vārdos, it īpaši laikā, kad katastrofālos apjomos notiek masveida
imigrantu ieplūšana no valstīm, kas nepieder Rietumu pasaulei. Priekšsēdētāja kungs, ja
tas būtu atkarīgs no Eiropas Savienības, mēs būtu plaši atvēruši visas robežas, un Eiropa
kļūtu par dažādu laimes meklētāju un blēžu paradīzi, ja vien tā jau nav kļuvusi par tādu.
Paskatieties uz Itāliju, paskatieties uz Lampedūzu! Ja Eiropas Savienībai ļautu vaļu, visi
laimes meklētāji ar kriminālām nosliecēm no Berberijas tiktu vienkārši iekļauti patvēruma
procedūrā un beigās viņiem atļautu šeit palikt!
Priekšsēdētāja kungs, vai komisāre varētu paskaidrot, kādēļ vienmēr jācieš Eiropai? Kādēļ
visas šīs laivas dodas mūsu virzienā? Vienīgais un vispiemērotākais risinājums ir sniegt
palīdzību bēgļiem viņu pašu reģionā. Vienkārši ļaujiet to nokārtot Āfrikas Savienībai, Arābu
valstu līgai vai briesmīgajai Islāma konferences organizācijai. Mums būtu jāprasa, lai viņi
uzņemtos atbildību par pajumtes nodrošināšanu reģionā, jo tā nav mūsu atbildība.
Tas, ka ar šo ziņojumu mēs faktiski atvieglojam viņiem iekļūšanu Eiropas Savienībā, padara
situāciju vēl perversāku. Laikā, kad patvēruma meklētāju ordas no Berberijas šturmē Eiropas
Savienību, mums vajadzētu ieviest stingrākas prasības attiecībā uz patvēruma pieteikumiem,
nevis mīkstināt tās.
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Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, mans kolēģis deputāts
tikko runāja par barbaru ordām, kas uzbrūk Eiropai. Tik cinisku attieksmi nevar atstāt bez
ievērības. Tas ir apvainojums šiem ļaudīm. Es vēlos lūgt jūs izteikt viņam rājienu.
Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Paldies, priekšsēdētāja kungs, es izlabošu šo
pārpratumu. Es nerunāju par barbariem. Varbūt jūs to dzirdējāt no tulkiem. Es runāju par
šī reģiona vēsturisko nosaukumu, proti, Berberija. Jūs varat dēvēt šo pasaules daļu citos
vārdos, bet es to saucu šādi. Es neteicu, ka Berberijas iedzīvotāji uzbrūk mūsu krastiem kā
barbari. Es vēlos, lai tas tiktu labots.
Priekšsēdētājs . – Van der Stoep kungs, visi šie izteikumi būs ierakstīti mūsu protokolā,
tādēļ jūs varēsiet tos pārbaudīt. Visi oriģinālvalodas vārdi, jūsu reakcija un otrā atbilde būs
tajā protokolā.
Anna Hedh (S&D). – (SV) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu pateikties referentei
Guillaume kundzei par teicamo un ļoti grūto darbu, ko viņa ir paveikusi, sagatavojot šo
ziņojumu, kas ir patvēruma tiesību aktu kopuma būtiska sastāvdaļa. Visām dalībvalstīm
jānodrošina taisnīgu un juridiski precīzu procedūru piemērošana patvēruma meklētājiem.
Ja mēs neieviesīsim kopīgus minimālos standartus attiecībā uz pieteikumu izskatīšanu un
tiesībām, kas tiek piešķirtas patvēruma meklētājiem šī procesa gaitā, Eiropas Savienībā
nekad netiks izveidota atbilstoši funkcionējoša patvēruma sistēma. Protams, šie noteikumi
nedrīkst pastāvēt vienīgi uz papīra, tie konsekventi jāpiemēro praksē visā Eiropā.
Tādēļ es izsaku dziļu nožēlu par to, ka Komisija ir paziņojusi par savu nodomu iesniegt
jaunu, mīkstinātu priekšlikumu, kas ir vairāk pielāgots vēlmēm, ko daudzu dalībvalstu
valdības ir izteikušas Padomē. Ņemot vērā Komisijas nostāju šajā jautājumā un noskaņojumu
Padomē, balsojums par šo ziņojumu kļūst vēl nozīmīgāks.
Tagad Eiropas Parlamentam ir jādod skaidrs signāls, ka mēs jebkurā gadījumā atbalstām
tiesības meklēt patvērumu un uzskatām, ka visi patvēruma meklētāji ir pelnījuši viņu
pieteikumu objektīvu un rūpīgu izvērtēšanu. Galvenā ierosinātā metode, proti, ka mums
jāiegulda resursi pieteikumu izskatīšanā pirmajā instancē, pilnīgi noteikti ir pareizais
risinājums, un ieguvēji būs gan patvēruma meklētāji, kuri ātrāk uzzinās rezultātu, gan
dalībvalstis, jo tām vairs nebūs jātērē līdzekļi turpmākai izvērtēšanai, kas būtu jāveic
sākotnējās izskatīšanas nepietiekamās kvalitātes dēļ. Šajā priekšlikumā ir ļoti daudz lietderīgu
grozījumu, bet es jo sevišķi gribētu uzsvērt vienu grozījumu, kas paredz ņemt vērā īpaši
neaizsargātu personu vajadzības, it sevišķi attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadības.
Daudzu nepilngadīgo situāciju uzlabos arī priekšlikums, ar kuru tiek skaidri noformulēta
ģimenes locekļu definīcija.
Tanja Fajon (S&D).
– (SL) Priekšsēdētāja kungs, es gribētu uzslavēt referenti
Sylvie Guillaume par teicami paveiktu darbu. Eiropas Savienībai ir steidzami nepieciešamas
saskaņotas, taisnīgas un efektīvas patvēruma procedūras. Šo nepieciešamību parāda
pašreizējā krīze saistībā ar bēgļiem no Vidusjūras reģiona. Kopīgu noteikumu ieviešana ir
gan dalībvalstu, gan patvēruma meklētāju interesēs.
Dāmas un kungi! Tiesības uz patvērumu ir viens no galvenajiem cilvēktiesību principiem.
Bēgļi nebūtu jāsoda par robežu šķērsošanu. Mūsu pamatuzdevums ir palīdzēt visiem
patvēruma meklētājiem, aizsargāt viņu galvenās cilvēktiesības un nodrošināt augstas
kvalitātes Eiropas standartu ievērošanu viņu pieteikumu izskatīšanā.
Diemžēl šķiet, ka aizvien vairāk sašaurinās to Eiropas valstu loks, kurās tiek ievērotas
tiesības uz patvērumu, vai arī tās uzņem imigrantus ar pieaugošām bailēm un neuzticību.
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Tas, kas šodien notiek Lampedūzas salā Itālijā, vieš nopietnas bažas. Šie notikumi rada
bīstamu un satraucošu sajūtu, ka Eiropas Savienībā bēgļi nav vēlami. Mums ir jāsolidarizējas
ar cilvēkiem, kas bēg no apdraudētajām vietām, it īpaši ar tiem, kas bēg no Lībijas, un
kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.
Ņemot vērā notikumu attīstību arābu valstīs un Ziemeļāfrikā, mums jāsagatavojas iespējai,
ka nākotnē Eiropas Savienībā ieradīsies vēl vairāk bēgļu. Arī šī iemesla dēļ mums ir jāuzlabo
un jāsaskaņo procedūras. Tas atvieglos dzīvi gan mums pašiem, gan bēgļiem. Mēs
samazināsim slogu tām valstīm, kuras pašreiz piemēro humānākas procedūras attiecībā
uz bēgļiem, un sadalīsim to daudz taisnīgāk. Eiropa nedrīkst kļūt par cietoksni. Patvēruma
meklētāji nedrīkst kļūt par mūsu patvēruma sistēmu upuriem. Es vēlētos, lai trešdien šis
ziņojums tiktu apstiprināts ar ievērojamu balsu vairākumu.
Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Priekšsēdētāja kungs, man jāpiekrīt iepriekš
teiktajam, ka mēs visi vēlamies drošu un efektīvu patvēruma procedūru un mēs visi gribam
nodrošināt šo mērķu sasniegšanu.
Tomēr es arī minēšu vienu piemēru, ko mēs pirms dažiem mēnešiem novērojām Grieķijā,
veicot Parlamenta oficiālo misiju patvēruma jautājumos. Kad mēs ieradāmies lidostā, mēs
apmeklējām aizturēšanas centru, kurā tika turēts kāds trešās valsts pilsonis, kuru atveda
pie mums, un mēs ar viņu aprunājāmies.
Viņš izstāstīja mums, ka ir iesniedzis patvēruma pieteikumu, un pēc brīža sāka runāt ar
mums grieķiski. Mēs viņam pajautājām, kur viņš iemācījies grieķu valodu, un viņš atbildēja:
„Es runāju grieķiski, jo esmu strādājis Grieķijā desmit gadu; es aizbraucu uz savu valsti, bet
atgriezos, un tagad lūdzu patvērumu.” Ļaujiet man paskaidrot — mums, protams, jācenšas
panākt, lai šīs procedūras būtu drošas un pārredzamas, un aizsargāt tos, kuriem ir tiesības
uz patvērumu, tomēr mums arī jāuzmanās, lai šīs tiesības netiktu izmantotas ļaunprātīgi.
Daži noteikumi ir rūpīgi jāapsver. Ar to es domāju vairākus no Hohlmeier kundzes
minētajiem noteikumiem, kuriem es pievienotu šo — mēs sakām, ka gadījumos, kad cilvēki
savā valstī tiek vajāti, pēc sešiem mēnešiem pierādīšanas pienākums jāuzņemas dalībvalstij,
nevis patvēruma meklētājam, jo tas vien rada birokrātiju un daži to var likt lietā kā
pamatojumu ļaunprātīgai izmantošanai.
SĒDI VADA: S. LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks
Ioan Enciu (S&D). – (RO) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es gribētu pateikties
Guillaume kundzei par labi paveiktu darbu.
Iesniegtie priekšlikumi grozījumiem esošajā Patvēruma procedūru direktīvā ir ļoti nozīmīgs
solis ceļā uz kopīgas patvēruma sistēmas izveidošanu visā Eiropas Savienībā. Jaunās
direktīvas galvenā pievienotā vērtība ir skaidri noteikumi un procedūras. Tā izvirza
saprātīgus, pārredzamus noteikumus iestādēm, kuru kompetencē ir starptautiskās
aizsardzības pieteikumu izskatīšana, un garantē, ka šie pieteikumi tiks izskatīti pēc iespējas
ātrāk un efektīvāk.
Mums pilnībā jānodrošina, lai visā Eiropas Savienības teritorijā piešķirtā aizsardzība atbilstu
visaugstākajam standartam. Vienlaikus ir būtiski, lai mēs turpinātu saskaņot valstu tiesību
aktus, lai novērstu atšķirības starp esošajām patvēruma sistēmām Eiropas Savienības
teritorijā. Mūsu galvenajam mērķim jāpaliek nemainīgam — izveidot pienācīgu kopīgu
patvēruma sistēmu, kā tas ir paredzēts Stokholmas programmā.
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Jörg Leichtfried (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, ja ir kaut kas, par ko mēs varam
būt pārliecināti, tad tas ir fakts, ka dažas Eiropas Savienības dalībvalstis katra par sevi ir
pakļautas lielai pārslodzei patvēruma, kā arī migrācijas un imigrācijas jautājumu risināšanā,
kā to skaidri parāda notikumi gan pēdējās nedēļās, gan pēdējos gados.
Tādēļ Eiropas Savienībai šajā jomā būtu jāuzņemas vēl vairāk pienākumu, lai nodrošinātu,
ka nākotnē ES patvēruma sistēma darbotos atbilstoši principiem, kurus mums visiem būtu
jāuzskata par pašsaprotamiem, proti, vienoti standarti, taisnīgas procedūras un pamattiesību
ievērošana. No otras puses, mums arī jānovērš šīs sistēmas ļaunprātīga izmantošana, jo tā,
protams, vienmēr ir bijusi problēma, kas tiek ļoti plaši apspriesta dalībvalstīs. Tas ir
pietiekami grūts uzdevums, un es ceru, ka mums izdosies to paveikt sekmīgi.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Priekšsēdētāja kungs, iesniegtais direktīvas projekts par
minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu uzklausīšanas procedūrām jautājumos
par starptautiskās aizsardzības statusa atzīšanu un atņemšanu ir balstīts uz atsevišķu
dalībvalstu iepriekšējo pieredzi patvēruma pieteikumu izskatīšanas procedūrās.
Komisijas centieni ieviest kopīgas procedūras, ar kurām piešķir un atņem vienotu patvēruma
statusu vai papildu aizsardzību, uzlabojot patvēruma pieteikumu izskatīšanas instrumentu
saskaņošanu un uzklausīšanas procedūru kvalitāti, lai samazinātu pārskatīto lēmumu
skaitu, tomēr saduras ar daudziem iebildumiem no Eiropas Savienības Padomes un dažu
dalībvalstu puses.
Es cieši ticu, ka lēmumu pieņemšanā mums ir jārēķinās ar viedokļiem, kurus ir izteikusi
Padome un dalībvalstis, kurām galu galā būs jāorganizē šīs uzklausīšanas procedūras
patvēruma jautājumos. Es uzskatu, ka, veicot grozījumus patvēruma sistēmā, mums ir
rūpīgi jāieklausās viņu piezīmēs un padomos, citādi mūsu darbs diez vai sniegs plānoto
rezultātu. Tādēļ es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi sarīkot turpmākas konsultācijas par
sagatavotajiem grozījumiem, it īpaši ar atbilstošajām ES dalībvalstu iestādēm.
Franz Obermayr (NI). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, par spīti cilvēku pieplūdumam no
Ziemeļāfrikas referente nepārprotami ir nobažījusies, ka Eiropas Savienībā vēl ir par maz
bēgļu, jo viņa aicina paplašināt ģimenes definīciju. Acīmredzot nav svarīgi, vai ģimenes
locekļi satikās pirms vai pēc aizbēgšanas no savas valsts. Jaunajā definīcijā plānots iekļaut
arī jauniegūtus partnerus un adoptētus bērnus. Īpaša aizsardzība ir paredzēta bēgļiem ar
dzimumidentitātes problēmām, lai ko arī referente ar to būtu domājusi. Šāda redakcija
paver plašas iespējas ļaunprātīgai izmantošanai. Turklāt ir naivi uzskatīt, ka patvēruma
meklētāji var sagaidīt vienlīdz augstu sociālā nodrošinājuma līmeni jebkurā dalībvalstī.
Eiropas Savienībā ietilpst valstis ar ļoti atšķirīgu dzīves līmeni.
Tas pats attiecas uz drošas izcelsmes valsts koncepciju. Ja tā ir demokrātiska valsts, kas
balstās uz tiesiskumu, tai jātiek klasificētai kā drošai. Visbeidzot, tā kā Tunisija un Ēģipte
dodas pareizajā virzienā, tās, iespējams, arī būtu jāatzīst par drošām trešām valstīm.
Andrew Henry William Brons (NI). – Priekšsēdētāja kungs, starptautiskā aizsardzība
ir šifrēts un eifēmistisks termins, kurā ir nodēvēts patvērums. Vārds „patvērums” ir pamatoti
zaudējis savu spožumu sabiedrības acīs. Patvēruma meklētāji, kas klīst gar drošu valstu
robežām vai šķērso tās, paši ir izvēlējušies kļūt par migrantiem, viņi nav īsti bēgļi. Cilvēki,
kas brauc uz Eiropu vienkārši tāpēc, ka viņi nāk no nedrošām valstīm, varbūt ir nelaimīgi,
taču nevar gribēt, lai Eiropa uzņemtu pilnīgi visus iedzīvotājus no ikvienas pasaules valsts,
kurā dzīvot nav droši. Īstiem patvēruma meklētājiem būtu jāmeklē patvērums pirmajā
drošajā valstī, tādā valstī, kas tiem būs tuva no kultūras, reliģijas un izcelsmes viedokļa.
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Nevajadzētu uzskatīt, ka Eiropas un Rietumu uzdevums ir kalpot par milzīgu uzņemšanas
centru visas pasaules neaizsargātajiem iedzīvotājiem. Mūsu uzdevums ir izbeigt darbības,
kas rada nestabilitāti, kura izraisa iedzīvotāju masveida pārvietošanos — vairs nekādu karu,
kas līdzinātos kariem Irākā un Afganistānā; mums jāizved karaspēks no Lībijas, kamēr vēl
nav sākušās kaujas uz zemes; mums jāatceļ plānotais konflikts ar Irāku, un mēs nedrīkstam
veicināt nemierus citās Tuvo Austrumu valstīs.
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, kā jau daudzkārt tika teikts,
mēs šo jautājumu esam apsprieduši ilgi un, kā norādīja Moraes kungs, kopīgas patvēruma
politikas izstrādāšana ir bijis mūsu mērķis kopš 1999. gada.
Padome pieņēma lēmumu, ka tas jāpaveic līdz 2012. gadam, un mēs sākam saskatīt iespēju
izkļūt no strupceļa, kurā mēs atradāmies tik daudzus gadus. Es gribētu pateikties
Parlamentam, jo es uzskatu, ka tas ir devis ļoti lielu ieguldījumu šajā procesā. Mums jāizveido
taisnīga, efektīva un saskaņota sistēma, kas tiktu vienlīdzīgi piemērota visās dalībvalstīs.
Sazinoties ar dažādiem referentiem, kas strādāja ar visu tiesību aktu kopumu, jau no paša
sākuma bija skaidrs, ka būs nepieciešami daži grozījumi. Tā nav Komisijas pēkšņa iedoma.
Strupceļš ir tik nopietns, ka mums ir jāmeklē kompromisi, lai varētu panākt vienošanos
starp divām likumdevējām iestādēm šajā jautājumā. Pateicoties jūsu balsojumam rīt vai
trešdien un Komisijas priekšlikumiem par šo tematu, mums būs laba izdevība noskaidrot,
vai mēs spējam atrast kādu kompromisu. Mēs visu pavasari piedalījāmies saziņā ar Padomi,
lai noskaidrotu jautājumus, kuri varētu radīt vislielākos sarežģījumus.
Ja mēs gribam panākt vienošanos par patvēruma tiesību aktu kopumu līdz 2012. gadam
un ar to atzīmēt Ženēvas konvencijas 60. gadadienu — man šķiet, ka mēs visi to gribam
— mums jābūt gataviem vienoties par kompromisiem. Šis ir ļoti labs sākums. Tas ir topošās
sistēmas stūrakmens.
Es gribētu pateikties referentei, visiem ēnu referentiem un Pilsoņu brīvību, tieslietu un
iekšlietu komitejai par viņu darbu.
Sylvie Guillaume, referente. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, sākumā es gribētu pateikties par
visām runām — pareizāk sakot, gandrīz par visām. Hohlmeier kundze ir aizgājusi, bet es
ceru, ka kāds viņai pateiks, ka es neesmu atmetusi cerības pārliecināt viņu, ka Tunisijas
iedzīvotāji nemeklē patvērumu visā Eiropas Savienības teritorijā un līdz ar to nav nopietna
pamata domāt, ka viņi iesniegs atkārtotus patvēruma pieteikumus.
Noslēgumā es gribētu minēt divus nelielus aspektus, ko es tomēr uzskatu par diezgan
būtiskiem. Es gribētu uzsvērt, ka mērķis nav noskaņot dalībvalstis pret plašākas
saskaņošanas principu, gluži otrādi. Es varu saprast dažu valstu pretestību un bažas, bet
es vēlētos, lai tās saprastu arī to, ka ieguldījumi pienācīgās, efektīvās pirmās instances
procedūrās nesīs tām vienīgi ieguvumus. Piedāvātās reformas paredz strādāt šajā virzienā.
Otrs nozīmīgais aspekts, ar ko es gribētu beigt savu runu, ir Parlamenta nozīmības
apliecinājums. Mēs esam viena no likumdevējām iestādēm. Eiropas Komisija vairākkārt ir
norādījusi, ka tā vēlas, lai mēs pildītu ārkārtīgi svarīgu uzdevumu, turpinot strādāt ar šo
procedūru. Trešdien mums būs iespēja skaļi un skaidri paziņot mūsu prioritātes patiešām
saskaņotu procedūru ieviešanā šajā jautājumā.
Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.
Balsošana par Guillaume kundzes ziņojumu (A7-0085/2011) notiks trešdien, 2011. gada
6. aprīlī, plkst. 12.00.
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15. Divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas (debates)
Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir Leichtfried kunga ziņojums
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā par Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču
un tehnoloģiju eksporta kontroli [COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)]
(A7-0028/2011).
Jörg Leichtfried, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un
kungi, kad uzņēmos sagatavot ziņojumu par divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju
eksporta kontroli, es, lai gan nojautu par šī ziņojuma pētāmās jomas plašumu, tomēr
neaptvēru, ka tā ir tik apjomīga.
Šis ziņojums galvenokārt apskata praksi, kas bieži vien, sagatavojot ziņojumus, paliek ēnā,
bet kas, no otras puses raugoties, nodrošina darbavietas un, manuprāt, ir jāievēro visā
Eiropā.
Tas galvenokārt ir par eksporta licenču atvieglošanu precēm, kuras var lietot gan militāriem,
gan civiliem mērķiem. Tās ietver visu, no ķimikālijām un kodoldegvielas līdz ieroču daļām,
datorsastāvdaļām un, visbeidzot, esam jau par to aktīvi debatējuši, pat programmatūrai
un tās sastāvdaļām.
Uzskatu, ka ir svarīgi, lai dažādie nosacījumi, kas šobrīd ir spēkā dalībvalstīs, tiktu labāk
saskaņoti un precizēti, konkretizēti un būtu pārredzamāki, bet visbūtiskāk, lai tie sasniegtu
pārredzamību visas Eiropas mērogā.
Iespējams, tieši šis ziņojums mums, Eiropas Parlamenta locekļiem, lika pirmoreiz
paraudzīties uz Lisabonas līguma patiesajām sekām. Komisija sākotnēji iesniedza šo
priekšlikumu Padomei ar cerību, ka šis jautājums, iespējams, tiks nokārtots līdz Lisabonas
līguma noslēgšanai. Tomēr tā nenotika. Tādējādi tas ir nonācis arī līdz Eiropas Parlamentam,
un es uzskatu, ka ir labi, ka šis jautājums tiek iztirzāts Parlamentā, jo mēs uz daudziem
jautājumiem, kuriem es tūlīt pievērsīšos, raugāmies citādi nekā Padome.
Mums ir izdevies pārvarēt vairākus juridiskus sarežģījumus, kas radās Komisijas pielietotās
metodes rezultātā. Īpaši gribētu pateikties Komisijas pārstāvjiem, ka mums ir izdevies
sakārtot šo jautājumu tā, ka tagad atrodamies uz pareizā juridiskā ceļa. Visbeidzot jāpievērš
uzmanība dažām galvenajām problēmām.
Parlamentā mums lielos vilcienos ir vienots viedoklis visos jautājumos ar vienu izņēmumu,
un šajā sakarā mums nav vienprātības arī ar Padomi. Jautājums ir par to, vai eksporta
atļaujas jāpiešķir pēc vai pirms tā veikšanas. Līdz ar to drošības, uzraudzības un
pārredzamības apsvērumu dēļ būtu saprātīgi nodrošināt to, lai atļauja tiktu prasīta pirms
bīstamu preču eksportēšanas, nevis pēc tās, jo pastāv liela iespējamība, ka vēlāk mēģinājums
aizliegt šāda veida eksportu nebūs diez ko veiksmīgs. Tā ir visiem labi zināmā ex-post –
ex-ante diskusija. Manuprāt, saprātīgāk būtu vispirms piešķirt eksporta atļauju un tikai tad
ļaut preces eksportēt.
Jautājums, kurā visi esam vienisprātis – izņemot Padomi – ir par pārredzamību attiecībā
uz pienākumu ziņot. Uzskatu, ka Eiropas Parlamentam tomēr jābūt informētam, kādi ir
jautājuma tehniskās puses risinājumi, un jāapspriež – kas, kur un cik daudz ir piešķirts, jo
mēs pilnīgi noteikti esam institūcija, kam jānodrošina, lai viss tiktu veikts atbilstoši prasībām.
Turklāt būtu svarīgi apspriest, kā mums vajadzētu rīkoties tādu ierīču eksporta gadījumā,
kuru izmantošana varētu novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Domāju, ka šādu eksportu
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vajadzētu aizliegt. Mums vajadzētu pārliecināties, ka šādas preces netiek eksportētas. Tagad
vēlos uzklausīt debates.
Cecilia Malmström,
Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, katru dienu Eiropas
uzņēmumiem ir jāsacenšas nemitīgi mainīgā vidē un pieaugošas konkurences apstākļos.
Jautājumi par uzticamību un savlaicīgu piegādi ir tikpat svarīgi kā tie, kas attiecas uz kvalitāti
un cenām. Divējāda lietojuma preču eksports rada noteiktas problēmas, jo tas ir pakļauts
prasībām, kur nepieciešama atļauju piešķiršana.
Divējāda lietojuma preces nav šaura patēriņa produkti. Liels daudzums šo preču tiek
likumīgi un plaši lietots dažādās rūpniecības nozarēs – kosmosa rūpniecībā,
telekomunikāciju nozarē, aviācijā, ķīmijas rūpniecībā un daudzās citās. Šīs preces tiek
kontrolētas, jo tās iespējams izmantot arī militāros nolūkos.
Daudzas dalībvalstis saviem eksportētājiem sniedz īpašus atvieglojumus. Tie tiek saņemti
vispārīgo licenču formā un ļauj uzņēmumiem noteiktās dalībvalstīs eksportēt divējāda
lietojuma preces ar minimālu apgrūtinājumu.
Pēc 2008. gada valsts līmeņa veicināšanas pasākumu analīzes Komisija nāca klajā ar
priekšlikumu paplašināt valsts līmeņa atvieglojumus eksportētājiem visā Savienībā.
Priekšlikums jaunajai ES vispārējā eksporta atļaujai ir veidots tā, lai ļautu eksportētājiem
visās dalībvalstīs gūt labumu no vienkāršotām eksporta procedūrām noteiktām divējāda
lietojuma precēm uz noteiktiem galamērķiem. Tādējādi dalība starptautiskās izstādēs un
gadatirgos kļūs daudz vienkāršāka. Labotu preču eksports arī kļūs vienkāršāks, un
telekomunikāciju aprīkojuma un noteiktu rūpniecisko ķimikāliju eksports arī tiks
vienkāršots. No otras puses, dalībvalstis varēs koncentrēt savus ierobežotos resursus uz
darījumiem, kas patiešām varētu radīt risku.
Komisija regulāri saņem sūdzības no šīs nozares pārstāvjiem, ka vienas eksporta procedūras
ir aizliegtas, iebraucot vienā dalībvalstī, kamēr identiski darījumi tiek atļauti citā dalībvalstī.
Šis priekšlikums ir pirmais solis, lai novērstu šo nevienlīdzīgo situāciju mūsu vienotajā
tirgū. Daudzas citas valstis arī veic darbības, lai eksporta kontroli noteiktu par prioritāti
savā darbā, un mums nevajadzētu atpalikt.
Es vēlētos pateikties referentam Leichtfried kungam un citiem Parlamenta locekļiem par
ieguldīto konstruktīvo darbu priekšlikuma sagatavošanā. Jūsu un jūsu komitejas sagatavotais
ziņojums pilnīgi noteikti ir solis pareizajā virzienā un lielā mērā atbilst Komisijas
redzējumam
Reinhard Bütikofer, Ārlietu komitejas atzinuma sagatavotājs. – (DE) Priekšsēdētāja kungs,
komisāres kundze, mums ir jārisina jautājums, kas vienlīdz nopietni skar tirdzniecību un
drošību. Divējāda lietojuma preces ir produkti, kurus var lietot divējādi. Tas nozīmē, ka
tiem var atrast civilu pielietojumu, kā arī to lietošana var būt absolūti saprātīga vai galēji
bīstama, tomēr jebkurā gadījumā drošībai atbilstoša. Dažas grupas, piemēram, Vācijas
Federālā ekonomikas un tehnoloģiju ministrija apgalvo, ka tās nav – es citēju – „bīstamas”.
Tas nav pareizi. Šis Parlamenta sasaukums iepriekš ir ieņēmis daudz atbildīgāku nostāju
savās komitejās.
Es runāju kā Ārlietu komitejas un Drošības un aizsardzības apakškomitejas atzinuma
sagatavotājs. Šajās komitejās mēs esam ieņēmuši skaidru nostāju. Mēs uzskatām, ka būtu
ļoti nolaidīgi neņemt vērā noteiktus kontroles mehānismus. Tādēļ es vēlētos vērsties pie
saviem kolēģiem ar ierosinājumu sekot Ārlietu komitejas un Drošības un aizsardzības
apakškomitejas ieteikumiem un īpaši referenta, kurš tikko izteicies, ieteikumiem ex-ante
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kontroles jautājuma sakarā. Šis ir viens no galvenajiem pretrunīgi vērtējamajiem
jautājumiem, ar kuru mēs joprojām saskaramies šīs tēmas sakarā.
Pārbaužu veikšana pēc tam, kad darbība jau notikusi, kaitētu drošībai. Tomēr mēs vēlamies
sniegt lielāku drošību ES iedzīvotājiem, kā arī mūsu partnervalstīm un tirdzniecības
partneriem. Mēs nevēlamies, lai ex-ante kontroles princips – kuru ir atbalstījusi Starptautiskā
tirdzniecības komiteja un Ārlietu komiteja – tagad tiktu aizstāts ar ex-post kontroles principu.
Tas nostādītu tirdzniecības intereses augstāk par drošības interesēm. Daudzas dalībvalstis,
piemēram, Nīderlande, ir ieteikušas nepiemērot šo principu. Tāpēc tas nešaubīgi būtu mūsu
pilsoņu interesēs, lai plenārsēdē tiktu apstiprināts komiteju sagatavotais dokuments.
Elisabeth Köstinger, PPE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze,
Divējāda lietojuma regula, kas ir šīs dienas apspriežamais jautājums, rada iespēju vispārējo
atļauju iegūšanai precēm un tehnoloģijām, kas nav bīstamas un tiek eksportētas uz trešām
valstīm un paredzētas divējāda lietojuma mērķiem. Tomēr šīs vispārējās atļaujas ir paredzētas
arī tāpēc, lai veicinātu Eiropas eksportētāju un mazo un vidējo uzņēmumu drošu plānošanu.
Šī regula ir paredzēta atvieglojumu nodrošināšanai Eiropas eksportētājiem, lai aiztaupītu
laikietilpīgas individuālas atļaujas saņemšanas procedūras, un – visbūtiskākais, lai palielinātu
to konkurētspēju. Tāpēc uzskatu, ka detalizētas reģistrācijas procedūras un papildu prasības,
kas tiek uzspiestas, nedod vēlamos rezultātus, drīzāk radīs papildu izdevumus.
Nav šaubu, ka eksportam, kas paredzēts divējādiem mērķiem, jāatbilst drošības normām,
un tas nedrīkstētu radīt apdraudējumu, bet jebkurā gadījumā mums jāapsver pārmērīgo
un nevajadzīgo papildu izdevumu nepieciešamība. Piemēram, varu minēt kādu vidējo
uzņēmumu, kurš darbojas mašīnbūves rūpniecības jomā un piedāvā 24 stundu iekārtu
labošanas pakalpojumus un iekārtu daļu piegādi. Šiem pakalpojumiem arī turpmāk jābūt
pieejamiem, neraugoties uz vēl stingrākiem eksporta noteikumiem.
Tas pats attiecas uz kibernoziegumu jomu un ieinteresēto personu iesaistīšanos. Ja mums
nav skaidru kritēriju un pamatnoteikumu šajās jomās un ja formulējums ir neprecīzs, tad
man jāapšauba papildu izmaksu nepieciešamība un vispārēja noteikumu piemērošana šajā
sakarā. Lai gan ir ļoti svarīgi iesaistīt ieinteresētās personas lēmumu pieņemšanas procesos,
tomēr lēmumu tālākai pielāgošanai vienmēr jānotiek, vadoties no praktiskā un saprāta
viedokļa. Nav šaubu, ka šajā jautājumā būtiska ir pārredzamība un drošība.
Visbeidzot, es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka šī regula ir paredzēta, lai atvieglotu procedūru un
samazinātu birokrātiju. Par pamatu ņemot drošu produktu un tehnoloģiju lietošanu, ir
iecerēts stiprināt Eiropas ekonomiku un vienkāršot ar šo jomu saistīto administrēšanu.
George Sabin Cutaş, S&D grupas vārdā. – (RO) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos
apsveikt savu kolēģi par ieguldīto nenovērtējamo darbu šī ziņojuma sagatavošanā, kas ir
diezgan tehnisks, bet kas sekmēs reālas darbības Eiropas iedzīvotāju drošības labā.
Gandrīz 15 gadu garumā Eiropas Savienība ir nodrošinājusi divējāda lietojuma preču
eksporta kontroles pasākumus. Tādu preventīvo pasākumu piemērošana kā eksporta
licencēšanas prasību un muitas reģistrācijas procedūru noteikšana pilnvaro Eiropas
Savienību nepieļaut ieroču izplatīšanu, īpaši masu iznīcināšanas ieročus. Tomēr Eiropas
Savienības divējāda lietojuma preču režīmam jābūt daudz pārredzamākam un
demokrātiskākam. Jāizveido droša sistēma paziņojumu apkopošanai, nosūtīšanai un
glabāšanai par precēm, kuras var lietot gan civiliem, gan militāriem mērķiem, lai novērstu
masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas risku.

19

20

LV

Eiropas Parlamenta debates

Es arī atzinīgi vērtēju referenta priekšlikumu, kurā Divējāda lietojuma preču koordinācijas
grupa tiktu aicināta iesniegt Eiropas Parlamentam gada ziņojumu, lai tas varētu īstenot
savas kontroles funkcijas. Eiropas Komisijas pienākums, savukārt, ir informēt Eiropas
Parlamentu par regulas par Kopienas režīma divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju
eksporta kontroles noteikumu ieviešanu un iesniegt ierosināto pasākumu ietekmes
novērtējumu.
Pēdējā, bet ne mazāk svarīgā doma ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir jāieņem stingrāka nostāja
attiecībā uz starptautiskajiem eksporta kontroles režīmiem. Diemžēl starptautisko eksporta
kontroles režīmu uzdevums ir atjaunināt kontrolējamo preču sarakstus, un tie gandrīz
automātiski tiek transponēti ES tiesību aktos bez jebkādas Eiropas Parlamenta līdzdalības
šajā procesā. Tāpēc es aicinu Parlamentu labāk veikt savas kontroles funkcijas un palielināt
Parlamenta kā likumdevēja lomu, kā to paredz Lisabonas līgums.
Niccolò Rinaldi, ALDE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze,
dāmas un kungi, ja ir kāda tirdzniecības joma, kuru ir grūti kontrolēt, tad tā vienmēr ir
bijusi ieroču tirdzniecība. Pastāv dažādi veidi, kā vēl vairāk sarežģīt šo kontroles sistēmu.
Viens no tiem ir tādu šķietami nekaitīgu ieroču vai tādas tehnikas tirdzniecība, kas bez
pūlēm var tikt pārvērsta nopietnā ierocī, un tāpēc esam noraizējušies par divējāda lietojuma
preču lietošanas noteikumiem regulā. Vēl viena būtiska problēma ir regulatīvo aktu
pārpilnība, kas jebkuru kontroles sistēmu padara neefektīvu.
Kad sākām strādāt ar šo jautājumu, Komisija lūdza mums veikt izmaiņas regulā laika posmā
no 2000. gada. Tajā pašā laikā šis lūgums tika atcelts, un mēs tikām aicināti veikt grozījumus
daudz nesenākā 2009. gada regulā, pamatojoties uz to pašu novecojušo priekšlikumu.
Tikko esam sākuši trīspusējas sarunas, un Komisija jau atkal ir iesniegusi jaunu likumdošanas
priekšlikumu atkal veikt grozījumus regulā. Tieši tādēļ pirmais lūgums būtu izveidot
skaidrus, vienkāršus un pārredzamus noteikumus, lai Eiropas eksportētāji varētu paļauties
uz vienotu tekstu.
Četri ierosinājumi, raugoties no Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas (ALDE)
pozīcijām. Sakarā ar zemas vērtības sūtījumiem mūsu, ALDE grupas, viedoklis sakrīt ar
Padomes viedokli, ka esam ļoti skeptiski noskaņoti attiecībā uz šo sistēmu. Parlaments ir
ierobežojis maksimālo vērtību no EUR 5 000 līdz 3 000 un piemērojis virkni citu kritēriju.
Saņēmēju valstu saraksts ir ļoti ierobežots. Šādu situāciju likumīgi vēlas mazie un vidējie
uzņēmumi, bet mēs uzskatām, ka drošība ir pati svarīgākā, tieši tāpat kā tirdzniecība, un
mums jārisina šī situācija trijpusēju sarunu ceļā.
Mēs atbalstām ex-ante paziņojumu politiku un dalībvalstu pienākumu reģistrēties. Visbeidzot
mēs pieprasām maksimālu pārredzamības līmeni, lai būtu pārliecināti, ka regula piedāvā
mehānismu, kas informē ieinteresētās puses, tādas kā cilvēktiesību vai miera uzraudzības
organizācijas un arodbiedrības par dažādiem lēmumu pieņemšanas posmiem, iekļaujot
to Eiropas Parlamenta ziņojumā.
Helmut Scholz, GUE/NGL grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze,
savas grupas vārdā es vēlētos sirsnīgi pateikties Leichtfried kungam par šajā ziņojumā
ieguldīto darbu, es vēlu viņam veiksmi neapšaubāmi grūtajās sarunās ar Padomi, kuras
pārstāvji diemžēl nav klāt šajās debatēs.
Tomēr es gribētu minēt divus aspektus. Grozījumi, kurus apspriešanai iesniedza Eiropas
Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti), nav noderīgi referentam, bet pavājina Parlamenta
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nostāju sarunās, kas definēta Starptautiskajā tirdzniecības komitejā. Izskatās, ka grozījumi
atvieglos ieroču eksportētāju dzīvi. Tāpēc mana grupa neatbalstīs šos grozījumus.
Otrkārt, es gribu pateikt, ka manai grupai ir ievērojamas problēmas ar divējāda lietojuma
preču saraksta izmantošanu, lai bloķētu jaunattīstības valstu piekļuvi augstajām
tehnoloģijām. Tas attiecas uz augstas efektivitātes datoru eksporta ierobežojumiem. Esam
pieredzējuši politisku pārkāpumu iespējamību saistībā ar divējāda lietojuma preču saraksta
izmantošanu, īpaši Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Šī iemesla dēļ esam
izstrādājuši Grozījumu Nr. 47, un es lūdzu jūs atbalstīt šo grozījumu jaunattīstības valstu
interesēs.
Franz Obermayr (NI). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, kodoldegviela, ķimikālijas un
datorprogrammas var tikt lietotas miermīlīgos nolūkos, bet tikpat labi tās var lietot
militāriem mērķiem. Daudzas dalībvalstis gadiem ilgi ir piegādājušas Lībijai ieročus un pat
spīdzināšanas aprīkojumu. Pēdējais ieroču eksporta ziņojums – vairāk gan kā grēku
uzskaitījums – skaidri parāda, ka Itālija, Malta un Vācija lielākoties piegādāja ieročus Gaddafi
Turpretī Francija bija līderpozīcijās attiecībā uz piegādēm arābu zemēs. Citi – kā mana
valsts, Austrija – ievēro ierobežojumus. Šī nelīdzsvarotība ir jāapkaro.
Visām dalībvalstīm un ES ieroču ražošanas industrijai kopumā ir jāievēro strikti kontroles
un pārredzamības noteikumi. Tomēr sistēmai jāiet līdzi laikam. Īpaši attiecībā uz
programmatūru, IT un viedtālruņiem ir jāapsver, vai tie būs noderīgi demokrātiskām
kustībām, kā esam to pēdējā laikā novērojuši arābu zemēs. Tāpēc mums vajadzīga
atšķirīgāka analīze saistībā ar potenciālajām izmantošanas iespējām un saņēmēja
uzticamību.
Christofer Fjellner (PPE). – (SV) Priekšsēdētāja kungs, produktu skaits, uz kuriem attiecas
dotie tiesību akti un kuri var tikt lietoti gan civiliem, gan militāriem mērķiem, ir daudz
lielāks, nekā sākumā šķiet. Tas ietver plaša spektra preces no kravas mašīnām līdz lidmašīnu
dzinējiem un telekomunikāciju aprīkojumam. Tāpēc uzskatu, ka ir būtiski atzīmēt, ka šajā
sakarā tieša atsauce uz ieroču industriju bieži vien ir maldinoša. Šie tiesību akti ir svarīgi,
lai vienkāršotu un saskaņotu veidu, kādā Eiropā tiek tirgotas preces, kas var tikt lietotas
gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Šim procesam jābūt noteiktam, pārredzamam un
skaidram, bet arī saskaņotam. Katru reizi, kad dzirdu piemēru par kādu Zviedrijas
uzņēmumu, kam ir liegta iespēja eksportam uz citu valsti sakarā ar ES tiesību aktiem, lai
vēlāk atklātu, ka, piemēram, līdzīgs Francijas uzņēmums bez problēmām var eksportēt tās
pašas preces, kļūst skaidrs, ka ES ir izgāzusies.
Mums jāatceras, ka tirdzniecība savā būtībā ir laba lieta. Es šobrīd domāju, piemēram,
telekomunikāciju aprīkojumu, kurš ir neiedomājami svarīgs demokrātiskām kustībām visā
pasaulē. Šim priekšlikumam nevajadzētu padarīt civilo tirdzniecību daudz sarežģītāku un
pakļaut lielākai birokrātijai. Tāpēc esmu pret priekšlikumu ieviest ex-ante deklarēšanu.
Modernas, savlaicīgas piegādes sistēmas, pakalpojumu līgumi utt., rada milzīgus
sarežģījumus pilnīgi likumīgu preču eksportam. Daudzi uzņēmumi zina, tieši kuras preces
tās ir. Pat, ja tie piemēro ex-post paziņojumu, tie zina, ka tiks sodīti, ja mēģinās eksportēt
šīs preces. Domāju, ir svarīgi vienkāršot tirdzniecības procedūras. Mums jāpārliecinās, ka
tiesību akti ir noteikti, skaidri un saskaņoti, bet arī vienkārši uztverami. Šī doma nesaskan
ar ex-ante pārbaužu piemērošanu visām precēm, kas tiek eksportētas. Piemēram, ir
problemātiski nosūtīt telekomunikāciju aprīkojumu uz valstīm, kur tas patiesi ir
nepieciešams.
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Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Priekšsēdētāja kungs, ja drīkstu, es vēlētos
pateikties, ka ļaujat man izteikties. Problēma ir tajā, ka ne visas ES dalībvalstis piemēro
vienādus kritērijus attiecībā uz divējāda lietojuma preču eksportu. Tāpēc mums ir
jānodrošina, lai visās ES dalībvalstīs tiktu piemēroti vienādi augsti standarti saistībā ar
civiliedzīvotāju preču eksportu, kas var tikt lietotas arī militāriem mērķiem.
Es uzskatu, ka šai regulai īpaši vajadzētu izcelt nepieciešamību novērst nepamatotu un
nevēlamu tehnoloģiju un to programmatūras izplatīšanu, jo noziegumu skaits attiecībā
uz modernajām tehnoloģijām un programmatūru palielinās. Domāju, šis būtu efektīvs
veids, kā apkarot kiberterorismu.
Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Priekšsēdētāja kungs, ziņojuma tēma ir dubultsensitīva gan
politiskā, gan ekonomiskā ziņā. No vienas puses, ES vēlas novērst divējāda lietojuma preču
izmantošanu militāriem mērķiem un/vai pret cilvēkiem. No otras puses, tai ir jāapsver
ražotāju un lietotāju ekonomiskās intereses. Šī iemesla dēļ regula ir ļoti neskaidra, jo tai
jāietver gan pastāvošo nepilnību labojums, gan jākalpo par piemēru citiem nākotnē.
Turklāt kamēr vieniem regula šķitīs pārāk strikta, citiem tā šķitīs par vāju, un tai būs
nepieciešama regulāra pārskatīšana. Kā Ārlietu komitejas loceklis es pilnībā atbalstu uzskatu,
ka regulai jābūt daudz pārredzamākai un striktākai. Tāpēc esmu par atļaujas piešķiršanu
pirms eksporta, nevis otrādi. Īpaši pēc Lisabonas gadījuma, Parlaments var tikai sniegt
palīdzīgu roku, un tieši to arī tas šobrīd dara. Rezultātā Parlamenta loma ir jānostiprina,
nevis jāpārskata.
Peter Jahr (PPE). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, kad jautājums ir par divējāda lietojuma
preču eksporta atļauju, iespējams mēs visi piekritīsim, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešami
vienoti noteikumi, lai dalībvalstis nepiemērotu dažādas prakses, kuras kropļotu konkurenci
un radītu pretēju rezultātu tam, ko mēs patiesībā vēlamies panākt.
Protams, tas izklausās loģiski, kad mēs sakām, ka eksporta atļauja un apstiprinājums ir
jāsaņem iepriekš. Mēs vēlamies lielāku pārredzamību un mēs gribam, lai šis process tiktu
uzraudzīts, lai mēs no tā visa gūtu kādu mācību. Šajā sakarā vēlos izteikt atbalstu
Köstinger kungam, kurš teica, ka mums acīmredzami ir vajadzīga sistēma, kura būtu atbilstīga
mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām. Pasaules tirgus nav paredzēts tikai lielajiem
koncerniem, bet tajā ir vieta arī maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Tas arī būtu mans aicinājums referentam, proti, nodrošināt, lai izvirzītie apstākļi un prasības
būtu atbilstīgas maziem un vidējiem uzņēmumiem un tās būtu iespējams īstenot.
João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Priekšsēdētāja kungs, izmantojot civiliedzīvotāju preces
un tehnoloģijas militāriem mērķiem, pastāv problēma, ka nav metodes, lai tās netiktu
sasaistītas ar eksporta kontrolēšanu, tā ir zināma kā divējāda lietojuma preču un ar to
saistīto pakalpojumu kontrolēšana. Šī eksporta kontroles sistēma ir svarīga un tā jāievēro
striktā veidā, lai tā nelabvēlīgi neietekmētu jaunattīstības valstu piekļuvi precēm un
tehnoloģijām, kas vajadzīgas to attīstībai. Ir svarīgi palielināt pārredzamību būtiskiem
procesiem un veicināt to demokrātisku pārbaudi.
Tomēr šajā jomā ir nepieciešama konsekvence starp citiem Eiropas Savienības politikas
virzieniem un regulas mērķiem. Piemēram, mēs atceramies izpētes projektus, kurus finansēja
Septītās pamatprogrammas ietvaros, īpaši tos, kuros bija iesaistīta Izraēlas aviācijas nozare,
kura ražoja bezpilota lidaparātus uzbrukumiem Gazas joslā 2008. un 2009. gadā, izraisot
vairāku cilvēku nāvi. Kā arī nepieciešams nopietns novērtējums divējādam civilam un
militāram lietojumam, lai varētu izmantot šo programmu rezultātus.
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Cecilia Malmström, Komisijas locekle. –Priekšsēdētāja kungs, De Gucht kunga vārdā es
vēlos vēlreiz pateikties referentam un komitejai par darbu, ko viņi veic. Komisija ļoti lielā
mērā atbalsta šajā ziņojumā paustos uzskatus, kā arī viedokli par abiem jautājumiem,
kuriem ierosina ex-ante sistēmas piemērošanu. Komisijai pats būtiskākais ir tas, lai sistēma
būtu vienāda, jo mums jācenšas izvairīties no dubultiem standartiem un pārliekas
sarežģītības.
Mēs esam ar jums vienisprātis, ka ir nepieciešana sava veida ziņošanas mehānisma izveide,
kas gan veicama tā, lai pārlieku neapgrūtinātu mazos un vidējos uzņēmumus. Tomēr šāda
mehānisma izveide ir vajadzīga, un es ceru, ka jums vēlāk izdosies panākt vienošanos ar
Padomi par pārējiem jautājumiem. Vēlreiz pateicos par šīm debatēm, Priekšsēdētāja kungs.
Jörg Leichtfried, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos izmantot šīs pēdējās
divas minūtes, lai vērstos pie Padomes. Taču redzu, ka Padomes locekļiem paredzētās
sēdvietas ir tukšas. Neesmu pārliecināts, ka ir saprātīgi organizēt debates bez Padomes
līdzdalības. Manuprāt, būtu pareizi informēt tās locekļus, ka gadījumā, ja tie vēlas panākt
kādu Eiropas Parlamenta rīcību, tad viņiem būtu jāierodas šajā ēkā un jāklausās tajā
notiekošajās debatēs.
Zinu, ka izskatītais jautājums ir attiecināms uz lielu rūpniecības nozares daļu. Tas skar
daudzas preces un darbavietas, īpaši jau mazajos un vidējos uzņēmumos, kas ražo augstās
tehnoloģijas un ir ļoti nozīmīgas. Šo cilvēku interesēs ir tas, lai visā Eiropas Savienībā
pastāvētu vienoti noteikumi, kā arī tas, lai nebūtu novērojama Fjellner kunga pieminētā
situācija – ir valstis, kas pilda savas saistības, bet pastāv arī tādas, kas to nedara. Rezultātā
zaudētāja lomā paliek tās, kas pakļaujas noteikumiem. Tā nedrīkstētu būt.
Tāpēc mums būtu svarīgi ātri rast risinājumu, savukārt Padomei saprast to, ka ne vienmēr
tās uzskati atbilst patiesībai. Tas arī ir svarīgi. Šī atklāsme mums palīdzēs atrast ātru
risinājumu, kas īstenos Eiropas rūpniecības, darbavietu un cilvēktiesību aizsardzības
intereses, kā arī palīdzēs veicināt drošības un fiziskās neaizskaramības nodrošināšanu ārpus
Eiropas Savienības. Ziņojuma mērķis ir to sekmēt.
Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.
Balsošana par Leichtfried kunga sagatavoto ziņojumu (A7-0028/2011) notiks rīt
pusdienlaikā.
16. Eiropas statistika par tūrismu (debates)
Priekšsēdētājs. – Nākošais dienas kārtības jautājums ir Brian Simpson kunga ziņojums
par Eiropas statistiku par tūrismu Transporta un tūrisma komitejas vārdā [COM(2010)0117
- C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)] (Α7-0329/2010).
Brian Simpson, referents. – Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties visiem ēnu
referentiem par darbu ar šo tehnisko ziņojumu. Komisijas priekšlikums par tūrisma statistiku
deva mums iespēju pārskatīt esošo tiesisko regulējumu par tūrisma statistikas datu vākšanu
Eiropā. Tas šobrīd, kad visi vēro Eiropas tūrisma politikas stratēģijas attīstību, kas gultas
uz šajā sfērā jauno ES kompetenču pleciem, ir ļoti svarīgi. Tūrisma statistikas datubāzes
atjaunināšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu politikas veidotājiem labu bāzi veiksmīgas
tūrisma politikas īstenošanai.
Šo iemeslu dēļ Parlamenta pozīcijas formulēšanai es izvēlējos sekojošu pieeju, kuru atbalstīja
arī ēnas, — atbalstīt mērķi uzlabot šīs sfēras piedāvājuma statistikas pilnīgumu, atbilstību
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un salīdzināmību, padarot statistiku aktuālāku ar jaunajām tendencēm tūrisma sektorā,
lai atspoguļotu, piemēram, kā pieaug rezervēšana internetā un īslaicīgo ceļojumu apjoms.
Mēs visi piekritām, ka ES tūrisma konkurētspējas uzlabošana ir veids, kā veicināt ceļotāju
ierašanos Eiropā, tāpēc ir svarīgi, lai apkopotie statistikas dati iet vienā solī ar sektora
mainīgo raksturu, nosakot šī sektora esošās un iespējamās tendences un pārraugot
piedāvājumu un pieprasījumu. Tādējādi iegūtā statistika varētu būt lielisks instruments
tūrisma industrijas lēmējpersonu atbalstam.
No vienas puses ir svarīgi nodrošināt, lai papildinātā statistika ir pēc iespējas pilnīgāka un
sniedz labu Eiropas tūrisma kopainu, tomēr, no otras puses, jāpatur prātā nepieciešamība
pārāk nenoslogot respondentus. Tieši šī iemesla dēļ es gribēju redzēt galīgo vienošanos
par ienākošo datu vākšanu par vienas dienas apmeklētājiem, kas tagad ir iekļauta galīgajā
vienošanās dokumentā, jo vienas dienas apmeklētāji veido lielu tūrisma aktivitātes daļu.
Parlaments arī pieprasīja regulu, kas attiektos uz tām datu vākšanas sfērām, kuras līdz šim
netika uzskatītas par tūrisma statistikai būtiskām, bet kurām, mūsuprāt, jābūt iekļautām,
lai atzītu nozīmīgo tūrisma ietekmi uz sabiedrību, ekonomiku un vidi. Manuprāt, datu
vākšana par nodarbinātību un ekonomiskajiem izdevumiem, tā sauktajiem tūrisma
satelītkontiem, ir ļoti būtiska, un mēs uzstājām, lai tie tiktu iekļauti šajā regulā.
Galīgajā vienošanās dokumentā ar Padomi ir iekļauts noteikums par eksperimentālo
pētījumu, kas ļaus dalībvalstīm parādīt tūrisma ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību,
veikšanu; tas veicinās labāku sapratni par tūrisma industrijas patieso apjomu un vērtību.
Galīgajā vienošanās dokumentā ir iekļauti arī eksperimentālie pētījumi par tūrisma ietekmi
uz vidi — tas ir interesants pētniecības punkts, ņemot vērā nepieciešamību pēc ilgtspējīga
tūrisma pieejas.
Ir svarīgi iekļaut datus arī par tūristu izmitināšanas vietu pieejamību cilvēkiem ar
ierobežotām pārvietošanās spējām, kas mums ar Padomi bija vienīgais klupšanas akmens.
Pēc Parlamenta uzstājības šajā jautājumā Padome piekāpās un piekrita to iekļaut no tūristu
izmitināšanas iestādēm savāktajā pamatinformācijā.
Es esmu ļoti apmierināts, ka ar Padomi tika panākta vienošanās pirmajā lasījumā, paralēli
nolīgumiem par Komisijai deleģēto pilnvaru ierobežojumiem, kas mani uztrauca. Es ceru,
ka Parlaments atbalstīs šo vienošanos trešdienas plenārsēdes balsojumā.
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs! Šajos taupības laikos arī
Komisija racionalizē.
Simpson kungs, jūs kā referents teicāt, ka šis ir tehnisks ziņojums, tā arī ir, bet, neskatoties
uz to, tas ir svarīgs. Komisijas priekšlikuma mērķis bija atjaunot un optimizēt esošos Eiropas
tūrisma statistikas tiesiskos regulējumus. Tūrisma statistikas veidotāji un lietotāji lūdza šīs
korekcijas. Galīgais mērķis ir nodrošināt ikmēneša un gada Eiropas tūrisma piedāvājuma
un pieprasījuma statistiku, izmantojot kopēju shēmu.
Šis ir ļoti līdzsvarots priekšlikums nepieciešamo datu, kā arī respondentiem un
administratoriem uzliktā sloga ziņā. Lai to panāktu, tika iekļauta atļauja daļu datu vākt pēc
brīvprātības principa vai katru trešo gadu, lai dažu nosacījumu stāšanos spēkā atliktu uz
vēlāku posmu un lai izslēgtu vismazākos uzņēmumus.
Pēc neformāla trialoga 2011. gada 23. janvārī un pēc tā sekojošām diskusijām, kā jūs,
referent, jau minējāt, Parlaments un Padome vienojās par kompromisa tekstu. Padome
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akceptēja Parlamenta papildu prasību regulā iekļaut mainīgo lielumu par piekļuvi tūristu
izmitināšanas vietām cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Komisijai ir pieņemami visi ziņojuma un kompromisa teksta grozījumi. Tāpēc es vēlos
pateikties jums, Simpson kungs, ēnu referentiem un Transporta un tūrisma komitejas
locekļiem par konstruktīvo darbu ar šo piedāvājumu. Pēc produktīvas visu trīs institūciju
sadarbības es uzskatu, ka esam sasnieguši mūsu mērķi, tas būtu, ir izveidota vienota Eiropas
statistikas sistēma par tūrisma sistemātisku attīstību, izstrādi un izplatīšanos.
Carlo Fidanza, PPE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas
un kungi! Ļaujiet man sākt ar pateicību referentam par viņa apņemšanos un prasmi būt
politiski kodolīgam.
Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) pilnībā atbalstīs ar Padomi panākto
vienošanos. Šī regula aizstāj tekstu, kurš bija spēkā kopš 1995. gada, kas dažos svarīgākajos
jautājumos neataino mūsdienu realitāti, piemēram, jaunās vajadzības un jaunos lietotāju
ieradumus, nepieciešamību pēc savlaicīgākiem datiem un uzlabotas salīdzināmības, un
statistikas programmas pilnīgumu.
Teksta galīgā versijā ir iekļautas visas tās politikas prioritātes, kuras sarunu laikā atbalstīja
PPE un Padome pieņēma, piemēram, – skaidrāka to regulas daļu definēšana, kuras var
grozīt deleģētie akti; „vienas dienas apmeklētāju” definīcijas ieviešana, kas ir obligāti jāiekļauj
statistikas vākšanā, — visi, kas veic ceļojumu vienas dienas laikā, — tādējādi iekļaujot arī
konferenču tūrisma fenomenu; skaidrāka vācamās statistikas definīcija, ieskaitot tranzīta
tūristu tēriņus par pārtiku un dzērieniem bāros un restorānos, kas ir būtiska mūsu tūrisma
industrijas daļa un dati par pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Referents jau norādīja, ka šis ir parlamentārās delegācijas galvenais uzdevums.
Noslēgumā, šī regula ir svarīgs elements jaunajā Eiropas tūrisma stratēģijā, kuru izskata
visas Eiropas institūcijas. Tas nodrošinās atjaunotu tiesisko regulējumu, kas iet vienā solī
ar tirgus attīstību un piedāvā skaidrāku un saskaņotāku pieeju datu vākšanai par tūrismu,
un garantēs efektīvāku sektora kontroli labākai patērētāju vajadzību izprašanai.
Es vēlreiz gribu pateikties Simpson kungam un Komisijai par šo iniciatīvu un Padomei par
teicamo starpniecību.
Silvia-Adriana Ţicău, S&D grupas vārdā. – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos izteikt
atzinību kolēģim Brian Simpson par šo ziņojumu par ES regulu, kas izveido vienotu sistēmu
Eiropas statistikas par tūrismu attīstībai, sagatavošanai un izplatīšanai. Dalībvalstu uzdevums
ir vākt, apkopot, apstrādāt un nosūtīt saskaņotu Eiropas statistiku par tūrisma piedāvājumu
un pieprasījumu. Lielais vairums tūrisma sektora uzņēmumu ir mazie un vidējie uzņēmumi.
To stratēģiskais svarīgums nerobežojas tikai ar to ekonomisko vērtību, bet galvenokārt
jāizceļ to vērā ņemamais potenciāls darbavietu radīšanā.
Saskaņā ar „Eurostat” datiem par 2007. gadu katra trešā Eiropas ģimene nevarēja atļauties
doties nedēļu ilgā atvaļinājumā reizi gadā. Ekonomikas krīze ir palielinājusi to Eiropas
pilsoņu skaitu, kas ir pakļauti nabadzības riskam. Tā rezultātā ir ievērojami samazinājies
to cilvēku skaits, kuri var katru gadu atļauties nedēļu garas brīvdienas. Es uzskatu, ka tāpēc
tūrisma statistika ir nepieciešama un būtiska, lai izvērtētu šī sektora sociālos aspektus.
Sociālais tūrisms palielina Eiropas tūristu skaitu un palīdz novērst tūrisma sezonalitāti,
stiprina Eiropas pilsoniskuma ideju, kā arī veicina reģionālo attīstību. Sociālā tūrisma
statistika palīdzētu Komisijai un dalībvalstīm noteikt dažādu sociālo grupu specifiskās
vajadzības un radīt piemērotas programmas.
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Vācot Eiropas statistiku šīs regulas ietvaros, valstu statistikas iestādēm jānodrošina arī dati
par katrā dalībvalstī tūrismam izmantotajiem fondiem, jo īpaši, ja ir izmantoti ES fondi.
Visbeidzot, tomēr ne mazāk svarīgi, es uzskatu, ka Eiropas tūrisma statistikā jāiekļauj dati
par nodarbināto personālu, viņu sezonālo raksturu, profesionālo apmācību un kvalifikāciju,
kā arī informācija par viņu pašreizējiem darba apstākļiem. Augstas kvalitātes tūrisma
sektors nevar pastāvēt bez labi apmācīta personāla.
Giommaria Uggias, ALDE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es
vispirms vēlos izteikt atzinību komitejas priekšsēdētājam Brian Simpson par komitejas
darba vadīšanu un darbu ar šo dokumentu, un galvenokārt par tā novešanu līdz galam, —
vismaz es tā ceru, jo Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa (ALDE) balsos par
—,un apstiprināšanu pirmajā lasījumā, un līdz ar to veiksmīgu regulas noslēgšanu.
Patiesais uzdevums ir pārskatīt regulu, kuras mērķis ir izveidot tūrisma statistikas vākšanas
vienotas pamatnostādnes, precīzāk visu tā posmu — no statistikas vākšanas līdz apstrādei,
sagatavošanai un nosūtīšanai, — tādējādi sekmējot optimālas zināšanas par tūrisma aktivēto
un ar tūrismu saistīto finanšu pasauli.
Priekšsēdētāja kungs, ir skaidrs, ka kopš 1995. gada direktīvas, kura ir šīs priekštece, ir
bijusi ievērojama izaugsme tūrisma jomā, un mums jāņem vērā milzu perspektīvas, kuras
tūrisma ekonomiskā sistēma tuvākajā nākotnē sniegs Eiropas ekonomijai kopumā.
Es strādāju ar šo dokumentu kā ēnu referents ALDE grupas vārdā, un, kā jau es minēju,
mēs balsosim par. Manuprāt, Simpson kunga ziņojums būs ļoti populārs, pateicoties tūrisma
satelītkontu jautājumam, proti, eksperimentālo pētījumu, kuri ļaus izvērtēt ekonomikas
ietekmi uz individuāliem ekonomikas sektoriem, pieņemšanai; citiem vārdiem sakot,
aspekti, kas saistīti ar „vienas dienas apmeklētājiem”, reizi piecos gados sastādāmajiem
novērtējuma ziņojumiem un piecgadu ziņojuma spējām izvērtēt statistikas ietekmi.
Es noslēgumā vēl pateikšu, ka tā ir jauna, no Lisabonas līguma izrietoša atbildība, un es
uzskatu, ka šoreiz mēs efektīvi sākam uzņemties Parlamenta pienākumus un tāpat rīkosimies
ar nākošo sagatavoto failu, kas drīz būs šajā sēžu zālē.
Nikolaos Salavrakos, EFD grupas vārdā. – (EL) Priekšsēdētāja kungs! Tas ir vispārzināms
fakts, ka Eiropas Savienība ir galvenais tūristu galamērķis pasaulē. Tūrisms veido 4 % no
ES IKP, tajā ir iesaistīti 2 miljoni uzņēmumu, un tas nodarbina apmēram 8 miljonus
darbinieku.
Simpson kunga ziņojums par Komisijas priekšlikumu pārskatīt direktīvas par Eiropas
statistikas par tūrismu juridisko pamatu ir svarīgs un tiek ierosināts tūrisma nākotnei
izšķirošā brīdī, ņemot vērā, ka ekonomikas krīze un nesenās militārās operācijas Vidusjūrā
apdraud tūrismu un tajā pat laikā rada apstākļus tūrisma novirzīšanai uz Eiropas drošiem
galamērķiem.
Mēs aicinām Komisiju paralēli statistikai iekļaut visus ar tūrismu un neskaitāmajiem tūrisma
sektoriem saistītus pasākumus, lai mēs varētu atjaunināt tūrisma produktu. Grieķijā tūrisms
ir ekonomikas pīlārs, tas veido 7 % IKP un nodrošina 700 000 darbavietu.
Jim Higgins (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Lai kādā rūpniecības nozarē pieņemtu
saprātīgus lēmumus, ir jābūt bruņotiem ar pēc iespējas vairāk informāciju un statistiku,
un jānodrošinās, lai reģioni pareizi tērē naudu produkta, kuram ir tik milzīgs potenciāls,
attīstībai.
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Es šo ziņojumu vērtēju atzinīgi. Statistika ir ļoti svarīga. Tomēr, ja datus nav iespējams
salīdzināt, tie ir nederīgi, šis Brian Simpson ziņojums sper lielu soli, lai nodrošinātu, ka
šobrīd un nākotnē iegūtā informācija, būtu viegli pieejama un viegli izmantojama pašas
industrijas labā.
Es atzinīgu vērtēju Simpson kunga darbu, un, kā jau viņš teica, Komiteja viņu vienbalsīgi
atbalsta, un šobrīd šeit ir ievērojams Komitejas locekļu skaits. Arī mani uztrauc Komisijas
pieprasīto deleģēto aktu skaits. Es gribētu, lai tiktu veiktas izmaiņas šīs programmas
pamatos, balstoties uz parastām likumdošanas procedūrām. Mēs esam EPD no dažādām
dalībvalstīm, mēs turam roku uz pulsa, mēs zinām, kāda ir situācija mūsu dalībvalstīs, un,
visu cieņu Komisijai, es vēlos teikt, ka mēs esam tie, kuri zina, kāds ir produkts un kāds ir
potenciāls.
Līdz 2004. gadam reģionālā attīstība, transports un tūrisms bija zem vienas institūcijas.
2004. gadā šīs jomas tika sadalītas starp vairākām komitejām, tagad mums transports un
tūrisms ir vienā, un reģionālā attīstība citā komitejā.
Runājot par transportu un tūrismu, tūrisms joprojām ir Pelnrušķītes lomā. Tā ir joma ar
milzu potenciālu, kura var kļūt par kaut ko lielāku, nekā šobrīd ir. Mūsu kolēģis minēja
4 % IKP. Ja paskatās, var redzēt, ka Eiropa ir galvenais tūristu galamērķis pasaulē —
2008. gadā šeit ieradās 40 % no visiem pasaules tūristiem. Tūrisms katru gadu nodrošina
9.7 miljonus darbavietu.
Runa ir par dažādu valstu un dažādu kultūru mozaīku ar milzīgu potenciālu. Mēs esam
iemērkuši ūdenī tikai kājas īkšķi, tikai aizskāruši tā potenciālu, un mums jāturpina doties
uz priekšu. Ja mēs gribam doties uz priekšu un attīstīt tūrismu, tad mums ir nepieciešams
šāds ziņojums, kādu sagatavoja Brian Simpson, un mums ar to jāstrādā.
Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sveikt runātāju,
Simpson kungu par panākto vienošanos tik tehniskā jomā kā tūrisma statistika, izcīnot
katru sperto soli.
Tomēr, priekšsēdētāja kungs, šajā sektorā runa ir par vairāk nekā 2 miljoniem uzņēmumu,
no kuriem daudzi ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas nodrošina gandrīz 10 miljonus
darbavietu; sektors, kurā rit intensīvs darbs un kurā cilvēkresursi un šo resursu kvalitāte ir
fundamentāls aspekts; sektors, kurš veido 5 % Eiropas Savienības iekšzemes kopprodukta.
Runa ir par vienu no svarīgākajiem Eiropas ekonomikas sektoriem, ņemot vērā, ka Eiropas
Savienība ir tūristu apmeklētākā vieta pasaulē Īsumā, Savienība bauda vadošo pozīciju,
kura vēl pavisam nesen bija pamesta tirgus kaprīžu un dominējošo apstākļu un to izraisītas
nopietnas nevienlīdzības un palieku varā.
Lisabonas līgums mums ir devis juridisko pamatu, kas bija nepieciešams Eiropas Savienības
jaunai tūrisma politikai, kuru Eiropas Parlaments aicināja izveidot ar vairāku eksperimentālo
un sagatavošanas projektu starpniecību.
Pagājušā gada Komisijas paziņojums noteica jaunos šo pilnvaru mērķus un nepieciešamību
stiprināt tūrisma sektoru ar labāku dalībvalstu koordināciju un komplementaritāti.
Tajā noteikts, ka, lai to panāktu, ir nepieciešami labāki, salīdzināmi, vispusīgi, atjaunināti
un uzticami dati, un tieši tāpēc Simpson kunga ziņojumā ir noteikti šie jaunie virzieni un
prasības. Tas paplašina tūrisma daudzveidības definēšanas kritērijus, nodalot ne tikai
brīvdienu tūrismu, bet arī sociālo tūrismu, u.c. Tas akcentē nepieciešamību padarīt
redzamāku jautājumu par pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām,
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iekļauj vides faktoru un ļauj ņemt vērā tūrisma satelītkontus, lai gūtu daudz uzticamāku
ekonomisko ainu. Tas apvieno arī jaunos aspektus un kritērijus, piemēram, vienas dienas
ceļojumus un datus, kas attiecas uz restorānu noslogotību, kas ir ļoti svarīgi tādām uz
tūrismu orientētām valstīm kā Spānija.
Šie jaunie dati palīdzēs nodrošināt labāku sapratni par šo sektoru, kurš ir spraigs mums
nepieciešamo darbavietu radītājs. Šī jaunā statistika nozīmē, ka mēs būsim labākās pozīcijās,
lai modernizētu un uzveiktu sektora, kuram jāveido „Eiropa 2020” galvenais pamats, īpaši
runājot par aktīvu labas kvalitātes darbavietu radīšanu, nākotnes izaicinājumus.
SĒDI VADA: L. TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētājs. – Liels jums paldies! Es dodu vārdu Meissner kundzei. Jums ir viena minūte.
Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos izteikt pateicību
Simpson kungam. Transporta un tūrisma komitejā mēs zinām, ka, ja mūsu priekšsēdētājs
sagatavo ziņojumu, mums nebūs neviena iebilduma. Viņš vienmēr ņem vērā ļoti daudzas
lietas, un vienīgais, ko es varu teikt,: „Lieliski, Braien! Mēs to atbalstām.”
Šajā gadījumā vairākkārt tika teikts, ka tas ir tehnisks ziņojums. Tas izklausās garlaicīgi.
Bet man tas neliekas garlaicīgs. Kaut tas ir tehnisks, tas raksturo tūrismu, kurš mums Eiropā
ir ļoti svarīgs ekonomiskais mērķis. Jau tika minēts, ka 40 % pasaules iedzīvotāju ceļo uz
Eiropu. Eiropa ir ļoti svarīgs tūrisma reģions, tāpēc ir būtiski zināt, kāpēc šie cilvēki brauc
uz Eiropu.
Ja mēs vēlamies attīstīt jaunu Eiropas sistēmu, pamatojoties uz jauno kompetenci Lisabonas
līguma ietvaros, tad mums ir jāpārzina dati un jāspēj veikt datu apmaiņa saskaņotā veidā.
Tas ir šī ziņojuma mērķis, un tas parāda arī jaunās tendences, piemēram, vienas dienas
apmeklētājus vai velotūrismu. Mēs vēlamies iekļaut arī rūpniecisko mantojumu. Nākotnē
vajadzētu iekļaut visu iepriekšminēto, lai mēs zinātu, kā nospraust mērķus. Liels jums
paldies; tas ir labs ziņojums, un es uzskatu, ka mēs varēsim to atbalstīt.
Georges Bach (PPE). – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār! Mēs visi esam vienisprātis
par tūrisma nozīmīgumu. Tas ir svarīgs ne tikai Eiropas pilsoņiem, bet arī mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem.
Statistikas dati ir ļoti svarīgi. Tikai izveidojot uzticamu un pilnīgu datubāzi, mēs varēsim
veidot politiku, kas ļaus tūrismam īstenot savu potenciālu. Es apsveicu referentu ar paveikto
darbu un savu kolēģi Fidanza kungu par Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgie demokrātu)
viedokļa izklāstu.
No savas puses es vēlos izcelt trīs vispārīgus punktus. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums
jāizmanto jaunie Līguma nodrošinātie politiskie līdzekļi un jārada dalībvalstīm pievienotā
vērtība.
Otrais punkts – tā kā vairāki ES finanšu fondi ir un būs zem spiediena, ir svarīgi salīdzināt
dažādu dalībvalstu rezultātus, un izvēlēties vislabāko praksi, tādējādi sasniedzot zināmu
saskaņotības līmeni, kurā visi būtu ieguvēji.
Trešais un pēdējais punkts – mums jāattīsta tūrisma satelītkonti, kuri Kanādā pastāv jau
vairākus gadus. Tie vēl efektīvāk ļautu noteikt ietekmi uz ekonomiku, nodarbinātību, vidi
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un tā tālāk, un tādējādi atbildētu uz vairākiem jautājumiem visās ar tūrismu saistītajās
politikas jomās.
Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, tas, ka nav
oficiālas statistikas par lauku tūrismu un agrotūrismu, un vienīgie pieejamie dati ir balstīti
uz aplēsēm, ir nožēlojami. Šajā ziņā es atzinīgi vērtēju Eiropas Komisijas paredzētos
pasākumus, lai palielinātu tūrisma sociālekonomisko zināšanu bāzi. Es vēlos uzsvērt arī
„IKT un tūrisma” platformas, kuru ierosināja Komisija, nozīmi. Tomēr es uzskatu, ka ir
jāpieliek lielāku pūliņi, lai apgādātu lauku rajonus ar modernu IT infrastruktūru, piemēram,
nodrošinot platjoslas internetu.
Lauku tūrismā un agrotūrismā ir iesaistītas vairāk nekā 500 000 izmitināšanas iestādes,
kas piedāvā vairāk nekā 6 miljonus gultu. Pēdējos gados abos šajos sektoros gada izaugsme
bija 10–15 %, tādā veidā būtiski uzlabojot dzīves kvalitāti lauku apvidos un dažādojot
lauku ekonomiku.
Jörg Leichtfried (S&D). – Priekšsēdētāja kungs! Cienot referentu, es centīšos runāt angļu
valodā un ceru, ka tā būs pietiekoši laba.
Domājot par tūrismu, ir svarīgi atzīt esošo tūrisma milzīgo ekonomisko lomu Eiropas
Savienībā. Tas ir nozīmīgs faktors arī attiecībā uz darbavietām, īpaši runājot par maziem
un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas tūrisma jomā.
Mums arī jāatzīst, ka tūrismam ir ne tikai pozitīvas vērtības, bet tas rada arī problēmas —
ar transportu, pārpildītām pludmalēm un citiem faktoriem saistītas problēmas. Lai tās
atrisinātu, mums nepieciešama laba statistika, labi dati. Šis ziņojums palīdz šajā ziņā. Tas
ir ļoti labs ziņojums, un visiem vajadzētu to atbalstīt.
Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos nedaudz iebilst
Leichtfried kunga teiktajam, lai piešautu sāli debatēm.
Pēc Leichtfried kunga teiktā es saprotu, ka tūrisms rada transporta problēmas. Es uzskatu,
ka transports uzlabo un veicina tūrismu, un tādēļ tagad, pārskatot Eiropas transporta tīklu,
mums vajadzētu to paturēt prātā, jo ir pierādījumi, ka labāks, raiti ritošs transports ar
lielāku ietilpību un mazāku ietekmi uz vidi ir galvenais tūrisma sektora elements.
Es ceru, ka nākotnē Eiropas transporta tīklu finansēšana un no tā iegūtie dati uzlabos
tūrisma sektora jaudu Eiropā.
Andreas Mölzer (NI). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Būtu jauki, ja uz jautājumiem par
iemesliem, kas padara tūristu galamērķi pievilcīgu, citiem vārdiem sakot, kāpēc viens
galamērķis ir pieprasīts, bet citos samazinās apmeklētāju skaits, varētu atbildēt ar
informatīvo statistiku. Tomēr šī vēlēšanās, iespējams, nepiepildīsies. Pārāk daudz neskaidru
faktoru, piemēram, konkrēti laika apstākļi, pārvērš tūrisma prognozes par azartspēli.
Nevar droši pateikt, vai jaunu lidojumu savienojumu radīšana palielina nakšņošanas skaitu,
vai gluži pretēji, jauni lidojumu savienojumi tiek radīti pieaugošā ceļotāju pieprasījuma
rezultātā. Taču ierobežotā tūrisma datu pieejamība un salīdzināmība ir problēma no pilsētu
plānojuma viedokļa. Dienas noslēgumā, ja potenciālais apmeklētāju skaita pieaugums ir
ievērojams, viss ir jāorganizē tā, lai tas neatstātu negatīvu ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem.
Elastīgs darbalaiks un drošība ietekmē tūrismu tikpat ļoti kā sociālās pārmaiņas. Tomēr
noteicējfaktori galu galā būs globālā ekonomika un, iespējams, naftas cena. Pat labākā
Eiropas tūrisma statistika nespēs to mainīt.
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Elena Băsescu (PPE). – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Simpson kunga ziņojums ir svarīgs
pavērsiens attiecībā uz Eiropas tūrisma statistikas pamatnostādnēm. Ņemot vērā tā augsto
potenciālu, tūrisms veicina nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi. Ir jāuzlabo datu
apstrādes efektivitāte un iesniegtās statistikas salīdzināmība.
Lai uzveiktu vispasaules konkurenci tūrisma sektorā, Rumānija profesionāli izstrādāja
stratēģiju, kura tai palīdz izcelties citu pasaules tūristu galamērķu vidū. Stratēģija ir balstīta
uz Rumānijas kā valsts zīmola radīšanu, mēs izmantojam šo konceptu, lai potenciālajiem
tūristiem parādītu mūsu tradīciju autentisko dabu un mūsu brīnišķīgās ainavas.
Es vēlos uzsvērt, ka tūrisma attīstīšana palīdzētu arī mazināt nevienlīdzības Eiropas
dienvidaustrumu reģionos. Tāpēc jākoncentrējas uz daudzveidību.
Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos norādīt, ka
diemžēl Eiropas Parlaments reti skata ar tūrismu saistītos jautājumus. Tuvāk apskatot
Transporta un tūrisma komitejas darbu, var redzēt, ka 95 % no viņu laika tiek veltīts ar
transportu saistītiem jautājumiem, un tikai 5 % tūrisma jautājumiem. Kaut es no sirds
atbalstu Simpson kunga ziņojumu, man ir viens lūgums – ja vēlamies runāt par statistiku,
tad ir svarīgi salīdzināt salīdzināmas lietas. Nākošajam mūsu darba posmam vajadzētu būt
standartu noteikšanai atsevišķām jomām, piemēram, viesnīcām. Jābūt skaidri formulētam,
vai viesnīcai ir divas, trīs vai četras zvaigznes.
Cecilia Malmström,
Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos norādīt
Simpson kungam, ka runātāju skaits par šo tehnisko ziņojumu liecina, ka viņa darbs ir ļoti
nozīmīgs, un ka tas ir ļoti svarīgi.
Kaut tas ir tehnisks, bija nepieciešams pārskatīt šo svarīgo regulu. Būs iespējams izveidot
spēcīgas, analītiskas pamatnostādnes, lai mēs varētu pieņemt kompetentus lēmumus par
visiem šodien šeit minētajiem tūrisma aspektiem un daudziem citiem. Tūrisms attīstās, un
statistikai jātiek tam līdzi.
Trīs institūcijas kopā izstrādāja priekšlikumu, kas no vienas puses līdzsvaro nepieciešamību
pēc informācijas, bet no otras — pārlieku nenoslogo respondentus. Es vēlos apsveikt
Simpson kungu par ziņojumu un pateikties Parlamentam par šīm debatēm.
Brian Simpson, referents. – Priekšsēdētāja kungs! Es ar interesi klausījos pārējo locekļu
teikto. Es gribu īpaši atgriezties pie jautājuma, ka mums kā Transporta un tūrisma komisijai
tikai apmēram pieci procenti darba slodzes ir saistīti ar tūrisma sektoru. Savā ziņā tā ir
taisnība, bet tas nav tāpēc, ka Parlaments nevēlētos vairāk strādāt ar tūrisma sektoru, tas
ir tādēļ, ka Padome un dalībvalstis neļauj mums vairāk strādāt tūrisma sektora jomā. Ja
nepieciešams kādu vainot, tad visas sūdzības jāliek uz Padomes sliekšņa.
Ar šo ziņojumu esam izveidojuši pamatnostādnes, kas sniegs šajā jomā strādājošajiem —
tiem, kas ir frontes līnijā — nepieciešamo informāciju, lai plānotu un attīstītu tūrisma
produktus Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti daudzpusīga tūrisma industrija — no burvīgām
dabas teritorijām un saulrieta pludmalēm līdz bagātīgam rūpniecības un kultūras
mantojumam — un visi šeit zina, cik tuvs manai sirdij ir rūpniecības mantojums.
Eiropai ir daudz, ko piedāvāt apmeklētājiem, neatkarīgi, vai tie ir no Eiropas Savienības,
vai dzīvo ārpus tās. Es uzskatu, ka ar šo ziņojumu mums ir iespēja plānot burvīga produkta
piedāvājumu, kuru cilvēki var apskatīt un izbaudīt savā brīvajā laikā,
Es izsaku pateicību visiem kolēģiem un Komisijai par viņu smago darbu un laipnajiem
vārdiem. Šāda sadarbība padara referenta dzīvi daudz vieglāku. Es neesmu drošs, ka tas ir
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izsmalcināts — par mani parasti tā nemēdz teikt, bet es to pieņemšu. Es kā Transporta un
tūrisma komitejas priekšsēdētājs apsolu, ka rūpēšos par to, lai šis jautājums tiktu veiksmīgi
atrisināts.
Jörg Leichtfried (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Es nezinu, saskaņā ar kuru
reglamenta pantu es tagad uzstāšos. Iepriekš debatēs es sūdzējos par to, ka Padome
nepiedalās. Tomēr vajadzētu ne tikai sūdzēties, bet izcelt arī labo. Es gribēju norādīt uz
Komisāres šodienas uzvedību, un uz to, ka viņas uzstāšanās bija īsa, kodolīga un
kompetenta, ja runājam par saturu, — daudziem viņas kolēģiem vajadzētu sekot viņas
piemēram, kā jāuzvedas Parlamentā.
Priekšsēdētājs. – Debates ir slēgtas.
Balsošana notiks trešdien, 2011. gada 6. aprīlī.
Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Sergio Berlato (PPE), rakstiski. – (IT) Tūrisms ir svarīga Savienības saimnieciskā darbība,
kurai ir ievērojams potenciāls darbavietu radīšanā un ekonomiskajā izaugsmē. Ar apmēram
1,8 miljoniem mazo un vidējo uzņēmumu aptuvenais tūrisma industrijas ieguldījums
Eiropas IKP ir vairāk nekā 5 %. Šobrīd tūrisma statistikas sistēmu regulē Direktīva 95/57/EC
par statistikas datu vākšanu šajā sektorā. Es uzskatu, ka statistika ir noderīga ne tikai
specifisku tūrisma politiku uzraudzībai, bet var būt derīga arī plašākā reģionālās politikas
un ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Pēdējās dekādēs sektors ir saskāries ar ievērojamām
problēmām, tādām kā pieaugošu globālo konkurenci, demogrāfiskajām tendencēm, vides
ierobežojumiem, tūristu pārvietošanās sezonalitāti un to, ka patērētāji arvien biežāk izmanto
jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Apzinoties statistikas izšķirošo lomu
efektīvākas tūrisma politikas attīstībā Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī, es uzskatu,
ka galvenajam mērķim jābūt ES tūrisma sektora stiprināšanai ar Savienības līmenī
koordinētu rīcību, lai papildinātu individuālu dalībvalstu centienus.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), rakstiski. – (LT) Eiropas tūrisms nupat piedzīvoja smagu
ekonomikas krīzi, kuru saasināja Īslandes vulkāna izvirdums iepriekšējā gadā, jo vulkānisko
pelnu mākoņu dēļ tika pārtraukta gaisa satiksme, un tas ietekmēja ceļošanu Eiropā, radot
nopietnus zaudējumus aviosabiedrībām, ceļojuma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem, kā
arī pašiem tūristiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzlabot un definēt jaunas Eiropas tūrisma politikas
pamatnostādnes. Turklāt šajā sektorā pieaug grūtības un rodas tādi jauni izaicinājumi kā
konkurence, demogrāfiskās tendences, klimata pārmaiņas, vides šķēršļi un tūristu
pārvietošanās sezonalitāte, kas jārisina gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī. Ir
svarīgi pievērst uzmanību tam, ka tūrisms ir ļoti svarīga ekonomikas nozare, kura pozitīvi
ietekmē Eiropas ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Līdz ar to ir nepieciešams atjaunot
un optimizēt Eiropas tūrisma statistikas tiesisko regulējumu, un mums vajadzētu stiprināt
ES tūrisma sektoru ar konkrētiem priekšlikumiem un iniciatīvām, kas papildinātu dalībvalstu
programmas. Tūrisms ir ļoti svarīgs aspekts arī Eiropas iedzīvotāju dzīvē, jo arvien lielāka
iedzīvotāju daļa ceļo izklaides vai darījuma nolūkos. Turklāt šis sektors ir saistīts ar kultūras
un dabas mantojumu un ar Eiropas Savienības tradīcijām un mūsdienu kultūrām.
Nobeigumā, ir svarīgi definēt jaunas darbības pamatnostādnes, lai vairotu konkurētspēju
un noturīgas izaugsmes spēju.
Ian Hudghton (Verts/ALE), rakstiski. – Mēs par ziņojumu par tūrismu balsosim 6. aprīlī,
kas ir pazīstams kā Tartāna diena. Tartāna diena ir svinības, kad Skotija atceras savus
emigrantus Ziemeļamerikā un mudina mūsu Ziemeļamerikas draugus braukt ciemos. Tie
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notiek Skotijas Neatkarības deklarācijas — Arbrotas deklarācijas — parakstīšanas dienā.
Šis gadsimtus vecais dokuments veiksmīgi apvieno principus, uz kuriem ir balstīts mans
darbs. „Patiesībā mēs necīnāmies slavas, bagātību vai goda dēļ, bet gan brīvības — tikai un
vienīgi tās dēļ, no kuras godīgs cilvēks atsakās tikai, atdodot savu dzīvību.”
Petru Constantin Luhan (PPE), rakstiski. – (RO) Šobrīd arvien aktīvāk tiek runāts par
ES konkurētspējas palielināšanu pasaules mērogā; tūrisms ir viena no svarīgākajām
sociālekonomiskajām aktivitātēm, kura veido apmēram 5% no Eiropas Savienības IKP. Lai
nodrošinātu ilgtspējīga, atbildīga un augsta līmeņa tūrisma sektora attīstību, ir nepieciešams
atjaunot un uzlabot Eiropas statistikas tiesisko regulējumu šajā jomā. Ja uzlabosim statistikas
ziņojumu kvalitāti, balstoties uz uzticamiem un salīdzināmiem datiem, tad iegūsim stingru
pamatu lēmumu pieņemšanai par ES finanšu politikas un instrumentu izstrādi.
Es uzskatu, ka mums jādara viss iespējamais, lai arī turpmāk mēs būtu tūristu apmeklētākā
vieta pasaulē. Lai to panāktu, mums maksimāli jāizmanto visas iespējamās finansēšanas
iespējas. Šai sakarā es aicinu Eiropas vadītājus attīstīt un mobilizēt ES atbalstu nodrošinošos
instrumentus un programmas, kas ir īpaši izstrādātas tūrisma attīstībai Eiropā, atbilstoši
„Eiropa 2020” stratēģijai.
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), rakstiski. – (PL) Es uzskatu, ka esošā tūrisma
statistikas datu vākšanas sistēma neatbilst jaunajām prasībām, ar kurām mums nākas
saskarties, vai ar tūrisma pakalpojumu tirgu, kurš ātri attīstās, vai faktu, ka mainās tūristu
ieradumi. Tāpēc ziņojumā vajadzētu ņemt vērā tādus elementus kā īsus atvaļinājumus un
interneta izmantošanu ceļojumu rezervēšanā. Šajā ziņā ir ļoti svarīga ES tūrisma jomas
statistikas datu vākšanas tiesiskā regulējuma atjaunināšana un optimizācija. Tūrisma
statistika un sociālie un ekonomiskie indikatori liecina par to, kā tūrisms ietekmē Eiropas
ekonomikas pašreizējo stāvokli. Ir būtiski ierosināt iekļaut noteikumu, kas liktu vākt datus
par tūrisma infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
Bogusław Sonik (PPE), rakstiski. – (PL) Kā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas
nekaitīguma komitejas priekšsēdētāja vietnieks es vēlos izcelt tūrisma sektora nozīmi
Eiropas ekonomikas, sabiedrības un kultūras attīstībā. Eiropas statistika šajā nozarē kopā
ar vides aizsardzību var spēlēt vadošo lomu Eiropas stratēģijas plānošanā šajā jomā. Pareizi
sagatavoti uzticami dati ir būtiski, lai plānotu darbības pamatnostādnes, lai palielinātu
peļņu un novērstu vides apdraudējumus. Es uzskatu, ka viens no jautājumiem, uz kuru
mums vajadzētu koncentrēties, ir datu vākšana par agrotūrisma un ekotūrisma attīstību
un pašreizējo stāvokli. Šī vienreizējā sektora dinamiskai attīstībai ir svarīga arī plaša labāko
Eiropas prakšu apmaiņa. Lai to panāktu, Eiropas lēmējpersonām un uzņēmējiem ir
nepieciešami atjaunināti un uzticami dati, kuros ņemtas vērā tehnoloģijas izmaiņas un
jaunās patērētāju uzvedības tendences. Jāņem vērā, ka Lisabonas līgums piešķīra Eiropas
Parlamentam jaunas pilnvaras, lai veicinātu pasākumus šajā jomā, tā rezultātā Parlamentam
ir teikšana šo sektoru regulējošo tiesisko standartu pārskatīšanā. Es ceru, ka tas palīdzēs
nodrošināt ilgtspējīgas tūrisma stratēģijas izstrādes konstruktīvu progresu.
Dominique Vlasto (PPE), rakstiski. – (FR) Ar Lisabonas līgumu tūrisms ir kļuvis par pilnu
kopienas atbildību, tāpēc mums jāuzņemas šī jautājuma kontrole. Šis regulas priekšlikums
mums ļauj atjaunināt instrumentus, lai uzlabotu pārredzamību un stiprinātu Eiropas kā
izcila tūrisma galamērķa pievilcību. Attīstot tūrismu gan darījumu, gan izklaides nolūkos,
mēs palīdzam atdzīvināt un atbalstīt izaugsmi un radīt darbavietas. Tādējādi šīs jomas
sabiedrisko institūciju un speciālistu rīcībā būs drošas un efektīvas datu bāzes, kas palīdzēs
tūrisma pakalpojumus piemērot tūristu vajadzībām laikā, kad patēriņa modeļi ir mainījušies
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un attīstījušies, un kad kompetence šajā ekonomiski pievilcīgajā, darbavietas radošajā
industrijā kļūst arvien spēcīgāka. Tas mums sniegs precīzu un vērtīgu informāciju
turpmākajām diskusijām un vadlīnijām, kuras noteiksim Eiropas tūrisma politikai. Šo
iemeslu dēļ es atbalstīju šo priekšlikumu. Paldies!
17. ES politikas pamatvirzieni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai
(debates)
Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir Sieviešu tiesību un dzimumu
līdztiesības komitejas ziņojums par Svensson kundzes iesniegtajiem priekšlikumiem jauniem
ES politikas pamatvirzieniem pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai
(2010/2209(INI) (A7-0065/2011)).
Eva-Britt Svensson, referente. – (SV) Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikt
paldies ēnu referentiem un kolēģiem no Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas,
kuri ir apņēmības pilni apkarot pret sievietēm vērstu vardarbību.
Sākot debates pirms rītdien paredzētās balsošanas, es varētu atzīmēt, cik daudz sieviešu ir
bijušas pakļautas un cik daudz sieviešu ir nogalinātas šīs nāvējošās vardarbības rezultātā.
Es to nedarīšu, tomēr es centīšos pirms balsošanas ilustrēt jums šīs vardarbības apmērus,
lai visi deputāti apzinātos, ka šī ir viņu iespēja cīnīties ar šo vardarbības veidu, rītdien
nobalsojot par šo ziņojumu.
Iedomājieties māti, kura sēž ar bērniem un lasa tiem pasaciņu pirms miega. Pēkšņi tiek
atrautas durvis un tajās stāv viņas vīrs, bērnu tēvs. Gan viņa, gan arī bērni apzinās, kādi
būs turpmākie notikumi. Bērni pārvelk segas pār galvu, aizspiež ar rokām ausis un aizver
acis, lai noslēgtos no jau zināmajiem notikumiem. Viņi dzird savu tēvu kliedzam, viņi
dzird, kā viņš sper un sit mātei, un dzird mātes vaidus. Tas ir viens no vardarbības
piemēriem.
Sniegšu jums arī citu piemēru. Pēc daudzu gadu garumā pārdzīvotiem draudiem,
aizvainojumiem un varmācības sieviete ir nolēmusi pārtraukt attiecības, lai no jauna veidotu
savu un savu bērnu dzīvi. Viņa bēg un laimīgā kārtā atrod patvērumu. Pēc dažām dienām
viņa aizved bērnus uz bērnudārzu. Vīrietis viņu sagaida iznākam no tā un sadur ar nazi;
viņa mirst. Tas ir kārtējais upuris nāvējošai, pret sievietēm vērstai vardarbībai. Šai vardarbībai
sievietes ir pakļautas tikai tāpēc, ka ir sievietes. Otrā piemērā aprakstītā letālā vardarbība
pret sievietēm rodas brīdī, kad sievietes beidzot ir nolēmušas pārtraukt attiecības. Sievietei
visbīstamāk ir pieprasīt šķiršanos no vīra, kurš uzskata viņu par savu īpašumu. Brīdī, kad
vīrietis apzinās iespējamību zaudēt kontroli un varu pār sievieti, viņa nokļūst īpaši bīstamā
situācijā.
Sniegšu jums vēl dažus piemērus. Jauna meitene dodas mājup pēc kinoteātra apmeklējuma.
Viņa atvadās no sava drauga un izsaucas: “Uz redzēšanos!” Viņai vēl ir jānoiet neliels ceļa
gabals. Viņa izdzird aiz sevis smagus soļus, bet paspēj tikai saprast, ka kāds viņai seko.
Viņai uzbrūk un viņu izvaro. Viņa izdzīvo, bet viņai ar šo faktu ir jāsadzīvo visu atlikušo
dzīvi.
Mēs saskaramies arī ar tādu problēmu kā dzimumorgānu izkropļošana.
Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānā Komisija pauž apņemšanos
2011.–2012. gadā sagatavot paziņojumu par šo vardarbības veidu, un šim paziņojumam
sekos ES rīcības plāns. Es atzinīgi vērtēju šo iniciatīvu un ceru ieraudzīt šo rīcības plānu.
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Kamēr vien sievietes būs pakļautas uz dzimuma faktoru balstītai vardarbībai, kuras vienīgais
iemesls ir sievietes dzimums, mēs nevarēsim saukt savu sabiedrību par līdztiesīgu. Šī
vardarbība un apziņa par tās izplatību sabiedrībā ierobežo sieviešu dzīves un dzīves lēmumu
pieņemšanu.
Sievietes ir uz dzimuma faktoru balstītas vardarbības upuri, tomēr nobeigumā es vēlos arī
atzīmēt, ka dažreiz mums nevajadzētu šīs sievietes uzskatīt tikai par upuriem. Tās bieži ir
spēcīgas sievietes, kuras ar labi funkcionējošu sabiedrības atbalstu var veidot kvalitatīvu
dzīvi gan sev, gan saviem bērniem. Eiropas Parlamentā mums ir pienācis laiks parādīt savu
atbalstu šīm sievietēm.
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Svensson kundze! Es vēlos jums pateikt paldies
par aizkustinošo ievadu, ko sniedzāt par šo ļoti svarīgo tēmu. Pret sievietēm vērstas
vardarbības apkarošana ir ļoti svarīga Komisijas prioritāte, kā jau uz to norāda dzimumu
līdztiesības stratēģija. Kā jūs jau parādījāt, pret sievietēm vērstas vardarbības problēma
Eiropā ir ļoti aktuāla, un tāpēc mēs strādājam ar mērķtiecīgām rīcībām šīs problēmas
risināšanai.
Mēs izstrādāsim skaidru un loģisku politiku šīs problēmas risināšanai Eiropā.
Svensson kundze, es atzinīgi vērtēju jūsu ziņojumu un šo svarīgo iniciatīvu, jo tā sniedz
iespēju Komisijai un Eiropas Parlamentam sadarboties, apmainīties ar viedokļiem un šīs
rīcības rezultātā panākt sinerģisku efektu, kā arī noteikt turpmāko rīcību šajā jomā.
Daudzi jūsu ziņojumā izceltie jautājumi jau ir iekļauti pašreizējās un plānotajās Komisijas
rīcībās, kuru mērķis ir apkarot pret sievietēm vērstu vardarbību. Maksimālu panākumu
gūšanai mēs uzsvaru liekam uz konkrētām rīcībām jomās, kurās mums skaidru tiesisku
pamatu paredz Lisabonas līgums. Topošajā upuru tiesību piedāvājumā mēs noteikti
pievērsīsimies jautājumam par aizsardzību īpaši neaizsargātiem upuriem, piemēram,
sievietēm un bērniem. Nākamajā mēnesī mēs iepazīstināsim ar šo piedāvājumu.
Visiem noziegumu upuriem ir nepieciešama palīdzība gan nozieguma seku novēršanā,
gan arī pēc tam sekojošo procesuālo darbību laikā. Sievietes, protams, ir īpaši neaizsargātas
gadījumos, kad tās ir cietušas savās mājās — no izvarošanas vai seksuālas izmantošanas,
vajāšanas vai citiem uz dzimuma faktoru balstītiem vardarbības veidiem. Kontaktējoties
ar cilvēkiem un tiesu sistēmu, pret viņām ir jāizturas ar cieņu un izpratni. Šīm sievietēm ir
nepieciešams specializēts atbalsts un aizsardzība, kā arī tiesības uz taisnīgumu un
kompensācijām.
Eiropas Savienībā spēkā esošais juridiskais regulējums upuru aprūpes jomā neparedz visā
ES vienotu minimālo līmeni, neatkarīgi no vietas, kur persona ir kļuvusi par upuri; tāpēc
Komisija plāno stiprināt upuru pozīcijas Eiropā. Kā pirmais solis šajā jomā būs mūsu
ierosinātais normatīvo pasākumu kopums attiecībā uz savstarpēju atzīšanu noziegumu
upuru tiesību, aizsardzības, kā arī atbalsta un aizsardzības pasākumu jomā. Īpaša uzmanība
tiks pievērsta neaizsargātiem upuriem, piemēram, seksuālās vardarbības un ģimenes
vardarbības upuriem.
Komisija paredzēs arī aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu, nodrošinot īpašu
aizsardzību upuriem, kuri atkārtoti cieš no dzīvesbiedra, partnera vai tuva ģimenes locekļa
vardarbības. Ar šo normatīvo pasākumu kopumu Komisija nodrošinās, ka tiesības tiek
nodrošinātas sievietēm, kurām ir piešķirta administratīvā, civilā vai kriminālā aizsardzība
un kuras šķērso robežas.
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Mūsu piedāvātais pasākumu kopums noteiks vispārējos pamatvirzienus, kuri vēlāk tiks
pakāpeniski pilnveidoti saskaņā ar piešķirto mandātu, izmantojot citus instrumentus, kas
ir orientēti uz noteiktu upuru grupu konkrētām vajadzībām. Piemēram, Komisija vēlas
striktāku rīcību, apkarojot sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas gadījumus, kā jau jūs to
minējāt savā ziņojumā.
Paralēli darbam krimināltiesību jomā mēs strādāsim arī ar sieviešu iespēju paplašināšanu
un sabiedrības informēšanu, kā arī ievāksim un analizēsim statistiskos datus par vardarbību,
kas vērsta pret sievietēm. Komisija izmantos Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta darba
rezultātus šajā jomā, kuri tiks iegūti, ievācot un analizējot datus un statistisko informāciju.
Nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka Komisija šobrīd jau nodrošina svarīgu finanšu atbalstu,
kas paredzēts pret sievietēm vērstas vardarbības novēršanai un apkarošanai, it īpaši ar
DAPHNE III programmas un Eiropas NVO, un varas iestāžu starpniecību.
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, PPE grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētāja kungs! Es
galvenokārt esmu uzstājusies Parlamentā, lai asi nosodītu pret sievietēm vērstu vardarbību,
un šodien kārtējo reizi uzstājos par tās apkarošanu.
Es ne tikai neesmu nogurusi to atkārtot, bet turklāt uzskatu, ka ir ļoti svarīgi publiski runāt
par šo cilvēktiesību pārkāpumu, jo nav iespējams cīnīties par mērķi, nerunājot par to skaļi.
Turklāt Parlaments ir vislabākais man pieejamais skaļrunis, kas ļauj cīnīties par visām tām
sievietēm, kuras katru dienu cieš no ļaunprātīgas izmantošanas un kurām ir nepieciešams,
lai mēs, likumdevēji, pārliecinātu dalībvalstis sodīt šos agresīvos varmākas atbilstoši izdarītā
nozieguma smagumam un nodrošinātu palīdzību upuriem.
Saskaņā ar aprēķiniem katra ceturtā Eiropas sieviete vismaz reizi dzīvē ir cietusi no
vardarbības, kas balstīta uz dzimuma faktoru; tāds pats ir arī bērnu īpatsvars. Tāpēc es
uzskatu, ka mums ir jāpieprasa lielāka iesaiste, kā jau tas ir norādīts Komisijas rīcības plānā.
Es uzskatu, ka mums arī turpmāk ir atkārtoti jāuzstāj uz upuru aizsardzību, līdzīgi kā mēs
to darījām Eiropas aizsardzības rīkojuma gadījumā, ar kuru es strādāju kā referente, un es
ceru, ka tas stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk.
Šim ziņojumam jau no paša sākuma bija lielā mērā vienprātīgs atbalsts. Tas parāda, ka,
risinot jautājumus par vardarbību ģimenē, kam ir ietekme uz visiem ģimenes locekļiem,
tostarp bērniem, veciem cilvēkiem, sievietēm un vīriešiem, nevajadzētu balstīties uz politisko
oportūnismu, jo uz mums visiem labvēlīgi atsaucas panāktais progress, meklējot risinājumu
šim sabiedrības postam.
Mums vispirms vajadzētu izteikties un pēc tam sākt strādāt, jo, kaut arī mēs esam pavadījuši
gadu desmitus, runājot par vardarbību, kas balstīta uz dzimuma faktoru, mēs neesam
spējuši samazināt nāves gadījumu skaitu. Acīmredzot mēs kaut ko darām nepareizi, un
tāpēc ir pienācis laiks atmest demagoģiju un pāriet no vārdiem pie darbiem. Mums ir
jāsniedz reālāks atbalsts un jāievieš tiesību akti, kas ir nepieciešami sieviešu godpilnai un
drošai dzīvei.
Es vēlos darīt zināmu visiem upuriem, ka mēs vienmēr atbalstīsim viņus līdz pat brīdim,
kad, kopā strādājot, mēs spēsim pievarēt šo briesmīgo ienaidnieku, kurš diemžēl pārtrauc
tik daudzu nevainīgu upuru dzīves.
Es vēlos pateikt, ka mums reiz pietiek. Tas tā vairs nevar turpināties. Un es lūdzu pārējiem
pievienoties manis sacītajam.
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Britta Thomsen, S&D grupas vārdā. – (DA) Priekšsēdētāja kungs! Katra ceturtā Eiropas
sieviete ir bijusi vardarbības upuris. Vairāk nekā viena desmitā daļa sieviešu ir cietušas no
seksuāla uzbrukuma, turklāt no vardarbības cieš arī mūsu bērni. 26 % bērnu atzīst, ka
bērnībā ir cietuši no fiziskas vardarbības.
Šie skaitļi norāda uz nopietnu Eiropas līmeņa problēmu, kuru nepieciešams risināt. Mēs
vairs nedrīkstam to ignorēt, un es vairs nespēju klausīties stāstus par sievietēm, kurām vīrs
vai draugs ir ielējis acīs skābi, vai sievietēm, kuras ir izkropļotas. Es esmu dzirdējusi sirdi
plosošus stāstus no daudzām sievietēm, un tie visi ir kauna traipi ES vēsturē.
ES ir jārīkojas jau tagad un jāpārtrauc šī vardarbība. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs šodien
apspriežam šo ziņojumu par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Mēs sūtam signālu
pārējai pasaulei, sakot, ka Eiropas Parlaments uzskata uz dzimuma faktoru balstītu
vardarbību par cilvēka pamattiesību pārkāpumu.
Tāpēc Komisijai ir nekavējoties jārīkojas. Mums ir nepieciešama direktīva; mēs vēlamies
direktīvu, kura pārtrauks pret sievietēm vērstu vardarbību. Vardarbības pārtraukšanai būs
nepieciešamas saskaņotas un daudzpusīgas darbības. Mums ir jānodrošina upuru drošība
un pēc iespējas labāka aizsardzība, vienlaikus nodrošinot, ka nevienā Eiropas valstī nav
iespējams izvairīties no soda par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm; turklāt vislielākā
uzmanība, protams, ir jāpievērš profilaksei. Vardarbība nav privāta problēma. Šo vardarbību
mēs spēsim pārtraukt tikai ar politisku rīcību.
Antonyia Parvanova, ALDE grupas vārdā. – Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlos
vispirms pateikt paldies referentei par lieliski padarīto darbu, kā arī maniem kolēģiem par
viņu apņēmību neapstāties cīņā pret vardarbību, kas balstīta uz dzimuma faktoru.
Šis ziņojums kalpo kā apliecinājums Eiropas Parlamenta uzskatam, ka pret sievietēm vērsta
vardarbība ir ne tikai jāapkaro, bet tas turklāt ir jādara nekavējoties. Komisijai ir jāatzīst,
ka visi argumenti norāda uz nepieciešamību ieviest ES līmeņa pasākumus un instrumentus.
Mēs apzināmies, ka dažādās Savienības dalībvalstīs pastāv būtiskas atšķirības starp tiesību
aktiem, kas paredzēti pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai.
Pagājušajā gadā Tieslietu ģenerāldirektorāta veiktajā priekšizpētē tika atklātas atšķirības
gan aizsardzības rīkojumu un atbalsta pakalpojumu pieejamībā, gan arī atbildīgo ierēdņu
kompetences un kapacitātes jomā. Mēs esam pamanījuši pazīmes, kas liecina par
apņemšanos izskaust visas vardarbības formas, kā arī efektīvu politikas pamatvirzienu
ieviešanu ES līmenī, it īpaši Sieviešu hartā, ar kuru jūs iepazīstinājāt pagājušajā gadā, un
paziņojumā par Stokholmas programmas īstenošanu. Tomēr daudzas dalībvalstis nav
ieviesušas efektīvus tiesību aktus sieviešu aizsardzībai pret jebkāda veida vardarbību un
diskrimināciju, un mēs tagad varam konstatēt, ka mūsu Savienības pamatvērtības neattiecas
uz pusi mūsu pilsoņu.
Tādēļ mēs aicinām Komisiju izstrādāt īpašu tiesību aktu priekšlikumu. Ir jānosaka minimālās
prasības un jāiekļauj tās tiesību aktā, kurš kļūtu par daļu no vispusīgas stratēģijas, kas
attiektos uz visiem vardarbības veidiem, kas balstīti uz dzimuma faktoru. Šo stratēģiju un
politikas iniciatīvu vajadzētu papildināt ar plašām sabiedrības informēšanas aktivitātēm.
Ar to es saprotu “Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušanai”, par kura
ieviešanu mēs šobrīd vācam pilsoņu parakstus.
Visbeidzot, ņemot vērā Līgumā noteiktos pamatprincipus un jūsu izteikto apņemšanos,
mēs šodien sagaidām skaidru atbildi par to, kādā veidā un kad Komisija plāno piedāvāt
efektīvus ES līmeņa pasākumus.
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Marije Cornelissen, Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Es esmu priecīga,
ka gan Eiropas Komisija, gan arī Eiropas Parlaments uzskata uz dzimuma faktoru balstītās
vardarbības apkarošanu par prioritāti. Šis kopējais mērķis tuvāko gadu laikā ļaus mums
panākt reālu progresu.
Es ceru, ka šis ziņojums tiks uzskatīts par būtisku ieguldījumu Komisijas solītajā upuru
aizsardzības piedāvājumā un ka upuru aizsardzības piedāvājums savukārt kļūs par vienu
no aspektiem vispusīgajā visas Eiropas līmeņa stratēģijā, kurā tiks iekļauta upuru aizsardzība,
kā arī citi vardarbības apkarošanas aspekti. Piemēram, mums ir nepieciešams noteikt
minimālo palīdzības pakalpojumu līmeni. Katrai sievietei ir jānodrošina piekļuve patvēruma
centriem, kā arī bezmaksas juridiskā un psiholoģiskā palīdzība. Piemēram, mums ir
jāaizsargā sievietes–migrantes, kurām nav neatkarīgas uzturēšanās atļaujas un kuras ir īpaši
neaizsargātas.
Šajā ziņojumā ir iekļauti daudzi svarīgi aspekti, un mēs, Zaļie, ceram uz iespēju balsot par
tā pieņemšanu. Tomēr, ja tiks atstāts J. apsvērums un 19. punkts, kuros prostitūcija tiek
iekļauta cilvēktiesību pārkāpumos, nešķirojot brīvprātīgo un piespiedu prostitūciju, mēs
būsim spiesti atturēties. Es ceru, ka tas nenotiks un ka mums būs stingri un plaši atbalstīts
ziņojums, kuru varēsim piedāvāt Komisijai un dalībvalstīm kā savu ieguldījumu.
Andrea Češková, ECR grupas vārdā. – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju šo
pašu iniciēto Eiropas Parlamenta ziņojumu un uzskatu, ka dalībvalstīm ir jāievieš likumi,
kam ir būtiska nozīme pret sievietēm vērstas vardarbības izskaušanā. Vardarbība ģimenē
ir ļoti smags pret sievietēm vērstas vardarbības veids. Vardarbība ģimenē nav privāta
ģimenes problēma. Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa ir apņēmusies atbalstīt
ģimenes un it īpaši bērnus. Vardarbībai ģimenē ar to ir cieša saistība. Vardarbība ģimenē
katastrofāli ietekmē visus ģimenes locekļus un it īpaši bērnus. Bērni, kuri atkārtoti kļūst
par lieciniekiem vardarbībai ģimenē, bieži uztver vardarbību kā normālu uzvedību. Pastāv
liela iespējamība, ka viņi līdzīgi rīkosies skolā vai vēlāk dzīvē.
Manuprāt, pret sievietēm vērsta vardarbība arī parāda un pastiprina sieviešu un vīriešu
nevienlīdzību, tādējādi bieži nosakot sievietes vietu sabiedrībā. Sievietes, kuras ir pakļautas
vardarbībai ģimenē, bieži kļūst ekonomiski atkarīgas un ir pakļautas psiholoģiskajam
spiedienam no varmākas puses. Mums ir jāpievērš pienācīga uzmanība vardarbībai ģimenē,
lai varētu to atklāt un palīdzēt upuriem — sievietēm un bērniem. Tādēļ mums ir jāinformē
sabiedrība par šī vardarbības veida esamību. Mums ir jāveido sociālais dialogs par šo
jautājumu, kā arī jāizvērš novēršanas un sabiedrības informēšanas kampaņa, jo nereti
sievietes nevēlas atklāti runāt par savu traumatisko pieredzi, baidoties par savu un bērnu
drošību. Tāpēc es atbalstu arī Eiropas aizsardzības rīkojuma ieviešanu, jo tas, cita starpā,
ļaus Eiropas līmenī palīdzēt ģimenes vardarbības upuriem, ja vien tam tiks nodrošināts
pārliecinošs juridiskais pamatojums.
Ilda Figueiredo, GUE/NGL grupas vārdā. – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Šis ir ļoti svarīgs
ziņojums, kurā ir paredzēta jauna, globāla politiskā pieeja uz dzimuma faktoru balstītās
vardarbības apkarošanā, piedāvājot konkrētus pasākumus, tostarp kriminālprocesus, kā
arī preventīvas un aizsargājošas darbības, un vēršot uzmanību uz nepieciešamību garantēt
nosacījumus sieviešu emancipācijai, vienlaikus apkarojot pagaidu darbu, bezdarbu un
nabadzību, kas liedz sievietēm pašām izvēlēties savu dzīvesveidu. Diemžēl sievietēm šobrīd
nav šīs izvēles iespējas, un viņām nereti tiek uzspiesta šāda atkarības situācija, tostarp
prostitūcija un pakļaušana vardarbībai ģimenē, kas pretējā gadījumā viņām nebūtu
pieņemami.
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Tāpēc ir pienācis laiks pāriet no vārdiem pie darbiem un pārtraukt šo vardarbību, kura
acīmredzami ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Šī uz dzimuma faktoru
balstītā vardarbība, kurai ir arī izteikti negatīva ietekme uz bērniem un kura pastiprinās
ekonomikas un sociālās krīzes laikā, vairs nav pieņemama. Tāpēc mēs aicinām Komisiju,
kā arī dalībvalstis pēc iespējas ātrāk veikt konkrētus pasākumus, kas aizsargātu sieviešu
tiesības un pasargātu viņas no vardarbības.
Barbara Matera (PPE). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi!
Eiropas Savienības Ungārijas prezidentūras prioritāte ir visa veida pret sievietēm vērstas
vardarbības apkarošana.
Tādēļ es aicinu izveidot ilgtermiņa politiskos, sociālos un tiesiskos pasākumus, kas novērstu
uz dzimuma faktoru balstītu vardarbību un panāktu patiesu dzimumu līdztiesību. Es kopīgi
ar citiem Parlamenta kolēģiem atbalstu “Eiropas gada pret sievietēm vērstas vardarbības
izskaušanai” izveidi, jo tas ļautu palielināt Eiropas pilsoņu informētību.
Es uzskatu, ka Eiropas Komisija, 2010.–2015. gada rīcības plānā atzīstot nepieciešamību
ar visiem iespējamiem līdzekļiem apkarot uz dzimuma faktoru balstītu vardarbību, ir
spērusi nozīmīgu soli, kuru vajadzētu pārvērst konkrētās rīcībās. Mēs joprojām ceram
ieraudzīt stratēģisko plānu, kuru Eiropas Komisija solīja sagatavot vēl šogad. Šis plāns
paredz ieviest juridisko un praktisko pasākumu kopumu, kas ļaus valsts krimināltiesību
sistēmām piedāvāt atbilstošu aizsardzību vardarbības upuriem.
Saskaņā ar aprēķiniem 20 līdz 25 % Eiropas sieviešu vismaz reizi dzīvē ir cietušas no
vardarbības. Turklāt aprēķini rāda, ka pusmiljons Eiropas sieviešu ir dzimumorgānu
sakropļošanas upuri. Šie statistiskie dati, kuriem diemžēl ir tendence pieaugt, ir patiesi
uztraucoši un pieprasa tūlītēju Eiropas iestāžu rīcību.
Pret sievietēm vērstai vardarbībai ir negatīva ietekme uz visu ģimeni. Mātes vairs nevar
saviem bērniem sniegt drošības sajūtu, un bērni kļūst par netiešiem vardarbības upuriem.
Pret sievietēm vērsta vardarbība ir fenomens, kuru ir ļoti grūti uzraudzīt, jo
sievietēm–upuriem bieži ir kauns un bail ziņot varas iestādēm par šiem vardarbības
gadījumiem.
Tas vēl vairāk apgrūtina iestāžu darbību, vienlaikus nosakot to nepieciešamību. Tāpēc es
pievienojos savai kolēģei Jiménez-Becerril Barrio kundzei un teikšu: “Apturiet pret sievietēm
vērstu vardarbību un apturiet to nekavējoties!”
Edite Estrela (S&D). – (PT) Priekšsēdētāja kungs! Es kā ēnu referente vēlos apsveikt
referentu par lieliski sagatavotu ziņojumu, kuru atbalsta mana grupa. Kā jau te tika minēts,
pret sievietēm vērsta vardarbība ir nopietns uzbrukums cilvēktiesībām un to nopietns
pārkāpums. Mēs apzināmies, ka vardarbības upuriem ir jāatsakās no daudzām savām
pamattiesībām un ka tie ir neaizsargāti pret turpmāku ļaunprātīgu izmantošanu.
Es nesen apmeklēju patvēruma centru savā valstī Portugālē un runāju ar daudzām šādām
sievietēm. Dažas no viņām aprakstīja savas ciešanas, norādot, ka tikai bērnu dēļ viņas esot
saņēmušās ziņot par varmākām. Citas aprakstīja, kā viņu nu jau pieaugušie bērni ir iesnieguši
tiesā prasības, jo sievietēm pašām nav pieticis drosmes. Ir nepieņemami, ka viņām kā
upuriem ir jāpamet savas mājas un jāizrauj bērni no ģimenes vides, savukārt varmāka
paliek mājās.
Es uzskatu, ka mums ir nepieciešamas izmaiņas tiesību aktos, kas nodrošinātu cieņu pret
sievietēm un pārtrauktu sieviešu kļūšanu par vardarbības upuriem — upuriem situācijās,

04-04-2011

04-04-2011

LV

Eiropas Parlamenta debates

kas negatīvi ietekmē mūs visus. Papildus es vēlos pateikt, ka šis ir uzbrukums arī
demokrātijas principiem, jo šīm sievietēm tiek liegtas viņu pilsoņu tiesības. Tāpēc kopīgi
cīnīsimies pret šo postu.
Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Runājot par to, kā apkarot
vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, mēs galvenokārt domājam par vardarbību ģimenē
vai personīgajās attiecībās. Tas ir pats par sevi saprotams, ka šis vardarbības veids ir ļoti
smags pārkāpums un ka dalībvalstīm vajadzētu ieviest bargus juridiskos pasākumus tā
apkarošanai. Šajā ziņā es piekrītu Svensson kundzes ziņojuma būtībai.
Tomēr es vēlētos izmantot izdevību šajās debatēs uzsvērt citu vardarbības veidu, kuru arī
nereti piedzīvo sievietes. Es runāju par valsts uzspiestu vardarbību, kuru rada bērnu apkopes
tiesību atņemšana mātei un kura ir novērojama arvien biežāk. Bērna aprūpes tiesību
atņemšana ir smagākais iespējamais vardarbības veids, kādu var piedzīvot māte; turklāt
reizēm tas tiek pamatots ar pilnīgi triviāliem iemesliem. Man ir zināmi dramatiski piemēri
Polijā, kuros mātei tiek atņemts bērns, tostarp viens gadījums, kurā ģimenes tiesa atņēma
mātei 10 gadu vecu bērnu, jo māte pārāk bieži lūdza Dievu. Dažās situācijās bērns tiek
atņemts, jo vecāki ir pārāk trūcīgi. Tā vietā, lai palīdzētu ģimenei, bērni tiek nosūtīti
audžuģimenēm vai nodoti aprūpē. Ir konstatēti arī dramatiski gadījumi, kuros mātei bērni
tiek atņemti vecāku nesaskaņu rezultātā. Dažreiz dramatiskas ainas rodas brīžos, kad
mātēm bērnus atņem policija, sociālie darbinieki vai tiesas ierēdņi.
Eiropā tiek noniecinātas ģimenes vērtības, un valsts arvien vairāk iejaucas ģimenes dzīvē.
Tas nereti noved pie valsts sankcionētas vardarbības, kas negatīvi ietekmē vecākus un,
galvenokārt, negatīvi ietekmē bērnus. Bērnu nošķiršanai no mātes un mātes nošķiršanai
no bērniem — jo šajos gadījumos ir iesaistītas divas puses — ir jābūt galīgam līdzeklim,
kas tiek izmantots bērnu ļaunprātīgas izmantošanas un vardarbības gadījumos. Bērnus
nekādos apstākļos nevajadzētu atņemt trūkuma dēļ. Ģimenēm un sievietēm ģimenēs ir
jāsniedz vispusīgs atbalsts, un mums būtu jāatturas no ģimenes saišu pārraušanas, jo šis
līdzeklis nereti nodara vairāk ļauna nekā laba.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Es atzinīgi vērtēju
faktu, ka Eiropas Parlaments šajā sesijā pieņems ziņojumu, kurā ir noteikta daudzpusīga
pieeja pret sievietēm vērstai vardarbībai. Es uzskatu, ka tik plaša pret sievietēm vērstas
vardarbības definīcija palīdzēs cīnīties pret šo problēmu. Nav ne mazāko šaubu, ka redzamus
rezultātus var panākt tikai ar integrētiem pasākumiem, kas tiek ieviesti dažādos līmeņos
— politiskajā, sociālajā, juridiskajā un izglītības līmenī. Tomēr mēs joprojām ceram sagaidīt
direktīvas priekšlikumu, kurā tiktu pievērsta ekskluzīva uzmanība vardarbības apkarošanai,
un es ceru, ka Eiropas Komisija tuvākajā nākotnē ierosinās šādu priekšlikumu.
Nobeigumā es vēlos izteikt divas piezīmes. Ir īpaši svarīgi, lai pret sievietēm vērstu
vardarbību beidzot sāktu uzskatīt par pārkāpumu, turklāt ne tikai no sieviešu vai ģimenes
institūta viedokļa; mums ir jāapzinās arī izmaksas, kas rodas visai sabiedrībai, jo vardarbības
gadījumu skaits pastāvīgi pieaug. Otrkārt, debatējot par šo problēmu, mums nevajadzētu
koncentrēties tikai uz vardarbības apkarošanu, bet arī uz šīs uzvedības dažādiem aspektiem.
Mums vajag cīnīties ar stereotipiem un nosodīt sabiedrībā pieņemtus pret sievietēm vērstas
vardarbības veidus, kā arī censties viest izmaiņas bērnu audzināšanā, lai turpmākās jauniešu
paaudzes ticētu patiesai sieviešu un vīriešu līdztiesībai un ieviestu to praksē.
Es vēlos apsveikt Svensson kundzi par sagatavoto ziņojumu, kurā ir apskatīta sabiedrībai
ļoti svarīga un jutīga problēma, respektīvi, pret sievietēm vērsta vardarbība. Es ticu, ka
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šodien izteiktos vārdus turpinās rīcības un ka mēs nepārstāsim runāt par vardarbību, kas
vērsta pret sievietēm, bet gan rīkosimies, lai nodrošinātu sieviešu aizsardzību. Liels paldies!
Emine Bozkurt (S&D). – (NL) Priekšsēdētāja kungs! Stokholmas programmā Komisija
norāda, ka tā izmantos visus pieejamos līdzekļus, lai apkarotu pret sievietēm vērstu
vardarbību. Tomēr šobrīd vēl nav izveidota vispusīga stratēģija, kaut arī ir nepieciešama
tūlītēja rīcība.
Drošība ir svarīga lieta, it īpaši vismazāk aizsargātām grupām. Tas attiecas arī uz lielu
sieviešu daļu, kuras ir pakļautas piespiedu laulībām, slepkavībām goda aizstāvēšanas nolūkā
un dzimumorgānu izkropļošanai. Šie kaitīgie tradicionālie paradumi katru dienu ietekmē
daudzas Eiropas meitenes un sievietes. Mums ir nepieciešami adekvāti līdzekļi šīs vardarbības
novēršanai. Tāpēc mums ir jāveic izmeklēšanas un jāpievērš īpaša uzmanība šādu paradumu
upuriem.
Tāpēc Komisijai pēc iespējas drīzāk ir jāizveido Eiropas stratēģija pret sievietēm vērstas
vardarbības apkarošanai — stratēģija, kura būs īpaši vērsta pret kaitīgiem tradicionāliem
paradumiem. Tas ir jādara tagad, nevis rīt vai tikai 2012. vai 2013. gadā. Tas ir nepieņemami,
ka joprojām nav ieviests tāds svarīgs instruments kā Eiropas aizsardzības rīkojums. Personu
drošība nevar un nedrīkst beigties pie robežas.
Tadeusz Cymański (ECR). – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Atsaucoties uz iepriekšējo runātāju
izteiktajām piezīmēm un uz Svensson kundzes ziņojumu, mums vispirms vajadzētu kārtējo
reizi uzsvērt, ka mūsu sabiedrībā joprojām pastāv pret sievietēm vērsta vardarbība. Viens
no galvenajiem iemesliem šī fenomena pastāvēšanai ir sieviešu sliktāks materiālais stāvoklis,
ekonomiskā diskriminācija karjeras veidošanas laikā, ierobežotā piekļuve darba tirgum,
zemāks atalgojums un sliktāka pieeja sociālajai drošībai. Sievietes ietekmē mātes stāvoklis,
un viņas uzņemas rūpes par bērnu izaudzināšanu. Daudzās Eiropas valstīs sociālā drošība
no šī aspekta nav pietiekama.
Šie daudzie faktori spēlē nozīmīgu lomu sievietes darba gaitu laikā un it īpaši pēc
pensionēšanās, jo viņas ir atkarīgas no dzīvesbiedra labvēlības un sociālās drošības sistēmas.
Tā ir ļoti netaisnīga situācija, un mums tai ir jāizrāda vispārēja pretestība. Tāpēc tik svarīgs
ir ierosinājums maksāt pilnu samaksu laikā, kuru sievietes pavada mātes stāvoklī un audzinot
bērnus. Tam šobrīd ir īpaša nozīme, jo Eiropā ir demogrāfiskā krīze.
Pasākumi, kas vērsti uz vienādu ekonomisko iespēju nodrošināšanu sievietēm, var palīdzēt
novērst un samazināt pret viņām vērstu vardarbību. Sieviešu ekonomiskā atkarība no
vīriešiem ir viens no daudziem iemesliem sievietes pasivitātei, pakļaušanai un zināmā mērā
viņu piekrišanai šai vardarbībai. Ir pienācis laiks to pārtraukt. Eiropas Parlamentam ir
tālejošas iespējas uzlabot šo situāciju, it īpaši valstīs, kurās sievietes ir īpaši smagā situācijā
plaši izplatītās nabadzības dēļ. Tas ir ļoti svarīgs signāls, un es esmu pateicīgs šī ziņojuma
veidotājiem par šīs problēmas atklāšanu un aktīvo iesaisti to risināšanā.
Edit Bauer (PPE). – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Es arī vēlos pateikties referentei par viņas
ziņojumu, jo es uzskatu, ka tajā ir apskatīta ļoti svarīga sociālā problēma. Eiropā mēs esam
pieraduši, ka lietu virzība bieži notiek tikai gadījumos, kad tam ir ekonomiska nozīme. Es
īpaši vēlos akcentēt ziņojumā teikto, ka pret sievietēm vērsta vardarbība katru gadu Eiropā
izraisa miljardiem lielus zaudējumus. Vardarbība ir novērojama visos līmeņos — tā skar
gan trūcīgos, gan bagātos, gan ar zemu izglītības līmeni, gan arī ar universitātes izglītību.
Turklāt jāsaka, ka katru gadu vairāki simti sieviešu kļūst par nozieguma upuriem savās
ģimenēs.
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Kā jau šeit tika minēts, Eiropā ir parādījusies jauna vardarbības forma. Sieviešu
dzimumorgānu izkropļošana un slepkavības goda aizstāvēšanas nolūkā notiek arī Eiropā.
Mēs, protams, vēlētos noteikt Eiropas standartus, lai izskaustu pret sievietēm vērstu
vardarbību. Taču mēs labi apzināmies, ka bez juridiska pamatojuma to praktiski nav
iespējams panākt. Tomēr mēs varam izveidot kopīgu Eiropas stratēģiju. Pat ja mēs nespēsim
harmonizēt tiesību sistēmas, apmaiņa ar labās prakses piemēriem varētu sniegt ievērojamu
palīdzību šajā jomā. Ziņojumā tiek norādīts uz dažiem vardarbības aktiem, kuri noteiktās
tiesību sistēmās netiek uzskatīti par vardarbību. Es uzskatu, ka nākotnē noteiktu progresu
varētu panākt sadarbojoties, tomēr šīs sadarbības efektivitāti galvenokārt nosaka Eiropas
stratēģija, kura ir ļoti nepieciešama. Liels paldies!
Silvia Costa (S&D). – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vēlos pateikt paldies
referentei Svensson kundzei. Mēs apzināmies, ka pret sievietēm un bērniem vērsta vardarbība
kļūst par arvien biežāku parādību visā Eiropā. Tāpēc mēs mudinām Komisiju līdz 2011. gada
beigām iesniegt solīto stratēģijas priekšlikumu par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm.
Tai ir jābūt visaptverošai stratēģijai, respektīvi, jāattiecas gan uz vardarbību ģimenē un
dzimumorgānu izkropļošanu, gan arī uz slēptākiem veidiem. Es runāju par izteiktu
diskrimināciju un iebaidīšanu, ar kuru darbavietās sastopas grūtnieces un topošās sievas,
kurām tiek pieprasīts rakstīt atlūgumu; šādi gadījumi ir novērojami manā valstī, bet tie
joprojām netiek uzskatīti par noziegumiem. Es runāju arī par plašsaziņu līdzekļu un reklāmu
izplatīto informāciju, kas var tikt uzskatīti par pamudinājumu uz vardarbību.
Kad tiks pieņemta direktīva par cilvēku tirdzniecību un topošā komisāres Malmström
izziņotā direktīva par vardarbības upuriem, manuprāt, Lisabonas līgums nodrošinās tiesisku
pamatu plašākai tiesību aktu harmonizācijai, ļaujot dalībvalstīm noteikt, ka pret sievietēm
un bērniem vērsta vardarbība ir īpašs vardarbības veids, kā arī kopīgi ar nevalstiskajām
organizācijām noteikt minimālos standartus konsultācijām, juridiskās palīdzības
pakalpojumiem un sieviešu un bērnu aizsardzībai. Tas arī ļaus dalībvalstīm ievākt
konsekventus un salīdzināmus statistiskos datus un noteikt iespējamos profilaktiskos un
piemērošanas pasākumus, nodrošinot vardarbības gadījumu samazināšanos.
Manuprāt, šajā jautājumā Parlaments — es biju viens no rakstiskās deklarācijas
parakstītājiem — bija vienots savā vēlmē ieviest visā Eiropā pārdomu gadu par vardarbības
tēmu, turklāt Parlamenta teiktajam, manuprāt, būtu ļoti liela ietekmē šajā jautājumā.
Regina Bastos (PPE). – (PT) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi!
Kā jau mēs to esam noskaidrojuši, pret sievietēm vērsta vardarbība ir nopietns cilvēktiesību
pārkāpums. Tā ir sena un globāla problēma, kura skar valstis neatkarīgi no to kultūras,
ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai attīstības. Šī situācija bieži tiek saistīta ar nelabvēlīgām
ģimenēm galējos sociālos un ekonomiskos slāņos. Tomēr šis fenomens eksistē daudzās
ģimenēs neatkarīgi no izglītības un ekonomiskā vai sociālā stāvokļa.
Saskaņā ar aprēķiniem aptuveni viena piektā daļa Eiropas sieviešu vismaz vienu reizi savas
pieaugušās dzīves laikā ir cietusi no fiziskas vardarbības. Tāpēc primārais uzdevums ir
nodrošināt atbalstu sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, un šajā ziņojumā ir iekļautas
iniciatīvas šī uzdevuma risināšanai, tostarp juridiskā palīdzība upuriem, bargāka un
efektīvāka kriminālizmeklēšana, patvēruma vietu upuriem un ārkārtas tālruņa numura
izveide, kā arī preventīvu pasākumu nodrošināšana atbilstoši nozieguma smagumam.
Sievietes–upura fiziskai un garīgai veselībai nodarītais kaitējums ir neiedomājams, turklāt
arī sabiedrībai tiek radītas ievērojamas izmaksas. Tāpēc šī fenomena apkarošanai ir
nepieciešama politiskā un sociālā mobilizācija. Tas ir jautājums par līdztiesības un attīstības
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nodrošināšanu. Tāpēc atzinīgi būtu jāvērtē centieni izveidot Eiropas gadu pret sievietēm
vērstas vardarbības izskaušanai, jo tas ļaus izglītot Eiropas sabiedrību par šo drausmīgo
postu.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D). – (LT) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikt paldies
Eva-Britt Svensson par šī lieliskā ziņojuma sagatavošanu. Referentes izceltie sieviešu tiesību
pārkāpumi un pret sievietēm vērstā vardarbība kārtējo reizi parāda, ka tie patiesi ir personas
pamattiesību pārkāpumi, kuriem nav ģeogrāfisko, ekonomisko, kultūras un sociālo robežu.
Saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemto Stokholmas programmas īstenošanas rīcības plānu
Komisijai vajadzētu steidzami izveidot stratēģiju pret sievietēm vērstas vardarbības
apkarošanai, tāpēc es aicinu Komisiju pēc iespējas ātrāk veikt konkrētas darbības un izstrādāt
šādu stratēģiju.
Uz dzimuma faktoru balstīta vardarbība var izpausties kā seksuāla izmantošana, cilvēku
tirdzniecība, piespiedu laulības un dzimumorgānu izkropļošana, un šādi vardarbīgi
noziegumi nodara ārkārtēju un neārstējamu kaitējumu sievietes fiziskai un garīgai veselībai.
Tāpēc es vēlos aicināt dalībvalstis nodrošināt labāku apmācību veselības aprūpes
speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, policistiem un tiesu pārstāvjiem, kā arī sniegt
iespēju profesionāli reaģēt uz jebkuru pret sievietēm vērstas vardarbības gadījumu.
Es vēlos pateikt paldies komisārei Malmström, kura jau ir devusies prom, par nevalstiskajām
organizācijām novirzīto finansējumu un atbalstu pret sievietēm vērstas vardarbības
apkarošanā, kā arī vēlētos atgādināt, ka ekonomikas un finanšu krīzes laikā vardarbības
gadījumu izplatība pieaug. Tāpēc mēs nedrīkstam samazināt finansējumu šajā jomā.
Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Kaut gan mēs jau vairākas
desmitgades cenšamies pievērst uzmanību pret sievietēm vērstai vardarbībai un sieviešu
tiesību pārkāpumiem, mums nav izdevies apturēt šīs nosodāmās kriminālās darbības. Pret
sievietēm vērstas vardarbības dažādie veidi nodara kaitējumu ne tikai šīm sievietēm, bet
arī viņu ģimenēm. Ģimenes dzīve bieži zaudē jēgu, jo tās uzdevums ir nodrošināt drošības
sajūtu. Bērni, kuri saskārušies ar vardarbību savās mājās, noteiktā apmērā paši kļūst par
tās upuriem. Tāpēc mums Eiropas līmenī ir jāpievērš uzmanība iespējamai vardarbībai
ģimenē, kurai varētu būt pakļautas sievietes un bērni.
Vecāka gadagājuma sievietēm vai sievietēm, kuras ir fiziski vai garīgi vājākas, ir daudz
grūtāk aizsargāt pašām sevi vai savas intereses. Turklāt sievietes ir pakļautas arī uz dzimuma
faktoru balstītai izmantošanai, kas izpaužas kā dažādi personīgās brīvības pārkāpumi, jo
cilvēku tirdzniecība ar mērķi seksuāli izmantot ir viena no nopietnākām problēmām, kas
ietekmē visu sabiedrību.
Tāpēc ir ļoti svarīgi uzstāt uz efektīvāku kriminālvajāšanu un nodrošināt, ka soda smagums
ir proporcionāls izdarītajam noziegumam. Ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek novērsti šie
nopietnie cilvēktiesību un brīvību pārkāpumi un Eiropas sievietēm tiek garantēta godpilna
dzīve.
Seán Kelly (PPE). – (GA) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos likt uzsvaru uz diviem aspektiem:
pret sievietēm vērstu vardarbību un vīriešiem–viesnīcu darbiniekiem.
Ir pilnīgi nepieņemami, ka 25 % sieviešu ir cietušas no vardarbības. Es uzskatu, ka tas
norāda uz nepieciešamību izglītot jaunos vīriešus, īpašu uzmanību pievēršot dusmu terapijai
un cieņas ieaudzināšanai pret sievietēm, tādējādi padarot rokas pacelšanu pret sievieti par
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pilnīgu tabu, nevis normu, kā tas bieži tiek parādīts filmās, dažās kultūrās un diemžēl arī
dažās mājās.
Otrs aspekts, kuru vēlējos pieminēt, ir vīriešu–viesnīcas darbinieku loma. Iemesls tam ir
mana draudzene, skaista jauna meitene vārdā Michaela Harte, kura sava medusmēneša laikā
tika nogalināta Maurīcijā, brīdī, kad viņa savā viesnīcas numurā pārsteidza darbiniekus
zogam. Ja situācija būtu pretēja, vīrietim pārsteidzot sievietes, iespējas tikt nogalinātam
būtu daudz mazākas. Tāpēc ir nepieciešams izvērtēt šos riskus un iespējamības. Ir jāizvērtē
jautājums par vīriešiem un to pieeju numuriem, it īpaši sieviešu numuriem.
Marc Tarabella (S&D). – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, dāmas un kungi!
Es atzinīgi vērtēju mūsu priekšsēdētājas Svensson kundzes sagatavoto ziņojumu, kurā ir
uzsvērta nepieciešamība vardarbību uzskatīt par krimināli sodāmu noziegumu.
Parasti es novērtēju to, ka Eiropas Savienību veido valstis ar atšķirīgām kultūras vērtībām
un tradīcijām, tomēr ir šausminoši redzēt atšķirīgu attieksmi jautājumos par vardarbību.
Apskatīsim vienu no piemēriem: izvarošanu. Kaut arī tā visur ir krimināli sodāma rīcība,
visās dalībvalstīs tai nav vienotas definīcijas. Latvijā nav definēta izvarošana laulībā. Maltā
nav definēta izvarošana, kurā viens vīrietis izvaro citu vīrieti. Slovākijā par izvarošanu
netiek uzskatīta izvarošana ar priekšmetu. Tāpēc veidojas situācija, kurā šo definīciju dēļ
sieviešu, vīriešu un bērnu dzīves tiek sagrautas. Banalizējot noziegumu definīcijas, mēs
banalizējam šos upurus un to ciešanas. Tāpēc es aicinu Komisiju steidzami izstrādāt efektīvu
ceļa karti cīņai ar visiem vardarbības veidiem.
Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Šīs debates mums skaidri parāda,
ka pret sievietēm vērsta vardarbība nav maznozīmīgs noziegums, bet gan acīmredzams
cilvēktiesību pārkāpums. Kā jau tika minēts, pat bērni reizēm kļūst par netiešiem pret
sievietēm vērstas vardarbības upuriem. Viņi var kļūt arī par tiešiem pret sievietēm vērstas
vardarbības upuriem, jo nedzīva bērna piedzimšanas un spontānā aborta izplatītākais
iemesls pilnīgi noteikti ir pret sievietēm vērsta vardarbība. Tas neattiecas tikai uz vardarbību
ģimenē, bet arī uz piespiedu prostitūciju un slepkavībām goda aizstāvēšanas nolūkā, kaut
arī tam nav nekāda sakara ar godu, cilvēku tirdzniecību, dzimumorgānu izkropļošanu un
daudziem citiem veidiem.
Šī ziņojuma, par kuru esmu ļoti pateicīga Svensson kundzei, sagatavošanas iemesls bija ne
tikai līdztiesības ziņojuma kontekstā atklātais, ka līdztiesību nopietni apdraud arī pret
sievietēm vērsta vardarbība, bet arī fakts, ka Lisabonas līgums mums ļauj ieviest direktīvu
un Eiropā izveidot kopīgus juridiskos pamatvirzienus. Mums tas ir steidzami nepieciešams,
lai mēs varētu panākt ievērojamu progresu šajā jomā, jo tā ir visas Eiropas problēma un tā
mums ir jāapkaro.
Angelika Werthmann (NI). – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Pret sievietēm vērstai vardarbībai
ir daudz dažādu veidu, un tā joprojām ir starptautiska problēma, kuru starptautiskā
sabiedrība nav spējusi atrisināt. Vardarbība negatīvi ietekmē upuru veselību, godu, drošību
un patstāvību. Vardarbībai pakļautajām sievietēm ir ierobežotas iespējas piedalīties sociālajā
dzīvē un darbā.
Turklāt, aprēķinot izmaksas, mēs varam redzēt, ka pret sievietēm vērsta vardarbība ir arī
papildu sociāla problēma, piemēram, veselības un tieslietu jomā. Sievietes visvairāk ir
apdraudētas tieši savās mājās. Biežākais sieviešu traumu iemesls ir vardarbība ģimenē.
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Pret sievietēm vērsta vardarbība nav maznozīmīgs noziegums jebkurā tās veidā. Turklāt
ES ir jāpievienojas ANO Konvencijai par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu.
Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Priekšsēdētāja kungs! Indivīda pakļaušanai jebkura
veida vardarbībai ir tālejošas postošas sekas gan uz ģimeni, gan uz sabiedrību; turklāt tā ir
īpaši nosodāma gadījumos, kad tā vērsta pret sievietēm un bērniem. Tomēr, manuprāt,
īpaši satraucošs ir fakts, ka vardarbība ģimenē tiek identificēta kā galvenais iemesls
spontāniem abortiem un nedzīvu bērnu dzimšanas gadījumiem, tāpēc es pieprasu novirzīt
visus pieejamos krimināltiesību resursus fiziskas vardarbības efektīvai likvidēšanai un
novēršanai.
Es vēlos vērst jūsu uzmanību uz neatliekamo nepieciešamību pasargāt sievietes un, it īpaši
trūcīgās sievietes no tā saucamā surogātmātes stāvokļa. Solidaritātes vārdā surogātmātes
stāvoklis pakļauj sievietes fiziskai izmantošanai un pat ļaunprātīgai izmantošanai, nonākot
tiešā pretrunā aizliegumam tirgot cilvēka ķermeni un ķermeņa daļas. Šādā veidā tiek
degradēts sievietes gods, intimitāte un ķermenis, un viņas kļūst par pērkamiem īres līgumiem
starptautiskajā cilvēku tirdzniecības tīklā.
Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Kaut arī visizplatītākais
vardarbības veids ir pret sievietēm vērsta vardarbība, par to ir vismazākās iespējas saņemt
sodu neatkarīgi no tā, vai nodarījums ir veikts konflikta zonā vai demokrātiskā valstī.
Pasaulē ir reģioni, kuros sievietes cieš no visiem pret sievietēm vērstas vardarbības veidiem:
izvarošanas, cilvēku tirdzniecības seksuālai izmantošanai, piespiedu laulībām, nāves,
nolaupīšanas reliģisku vai kriminālu iemeslu dēļ, piespiedu prostitūcijas, kā arī vardarbības
ģimenē vai no bijušo partneru puses. Turklāt vecums, no kura meitenes tiek pakļautas
vardarbībai, pastāvīgi samazinās.
Es uzskatu, ka dalībvalstīm vajadzētu veikt papildu pasākumus ES līmenī, lai nodrošinātu
vispusīgas valsts statistiskās informācijas iegūšanu, kurā būtu plašāk apskatīta uz dzimuma
faktoru balstīta vardarbība, kā arī lai uzlabotu šīs informācijas ievākšanu, sniedzot iespēju
rast vispiemērotākos risinājumus to avotu sodīšanai.
Manuprāt, lietderīgs ir arī priekšlikums Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta paspārnē,
cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, izveidot pret sievietēm
vērstas vardarbības novērošanas centru.
Norica Nicolai (ALDE). – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Es kā ēnu referente atzinīgi vērtēju
referentes paveikto šajā ziņojumā un vēlos atzīmēt tikai divus aspektus.
Es uzskatu, ka ir pienācis laiks spert soli tālāk par šo virspusējo pieeju problēmai, jo,
neskaitot vispārīgus paziņojumus, ir novērojams statistiskās informācijas trūkums,
konsekventu tiesību aktu neesamība šīs problēmas pasludināšanu par nelikumīgu Eiropas
Savienībā, kā arī ieinteresētības trūkums, kas apliecina šī jautājuma virspusīgo risināšanu
Eiropas Savienībā. Tāpēc ir nepieciešama direktīva.
Diemžēl nedz šajā ziņojumā, nedz arī citos dokumentos par šo jautājumu nav veikta
padziļināta ekonomisko izmaksu analīze. Tā iemesls ir šīs problēmas, kuru šobrīd padziļina
ekonomikas krīze, ievērojamā finanšu ietekme uz valstu budžetiem, kas var sasniegt simtus
miljonu euro. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks aprēķināt šīs izmaksas un censties risināt šo
problēmu, izmantojot ne tikai finanšu līdzekļus, bet arī atbilstošus juridiskus instrumentus.
Krisztina Morvai (NI). – (HU) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos apsveikt referenti ar lieliski
padarītu darbu. Es lepojos, ka Ungārijā es biju pirmā persona, kas pirms 15 gadiem sarakstīja
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divas grāmatas par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Tomēr es nelepojos ar to, ka pa
šo laiku gandrīz nekas nav darīts šīs problēmas risināšanā. Kaut arī šobrīd neeksistē un pat
nevar būt vienota ES regula, ļoti lieli Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļi tiek novirzīti
novēršanas un aprūpes programmām.
Es vēlos uzdot jautājumu, kas galvenokārt ir adresēts komisāres kundzei, par šo līdzekļu
atbilstošas izmantošanas pārbaudēm. Man ir priekšlikums — tā vietā, lai jautātu valdībām,
pajautājiet cietušajām sievietēm, piemēram, pajautājiet sievietēm, kuras ir cietušas no
ļaunprātīgas izmantošanas un ir lūgušas palīdzību sieviešu patvēruma centros, par viņām
sniegto palīdzību un vispārējo valsts iestāžu attieksmi, vai arī pajautājiet meitenēm un
sievietēm, kuras ir pakļautas ciešanām Budapeštas vai, piemēram, Amsterdamas ielās un
cer izbēgt no prostitūcijas elles, par viņām sniegto valsts vai valdības palīdzību.
Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Priekšsēdētāja kungs! Ziņojumā ir skaidri norādīts,
ka centieni samazināt pret sievietēm vērstu vardarbību ir jāatbalsta divos līmeņos —
dalībvalstu līmenī un Eiropas Komisijas tieši pārvaldītu pasākumu un programmu līmenī.
Es uzskatu, ka īpaši svarīgi ir turpināt DAPHNE programmu un mudināt tajā iesaistīties
dalībvalstis, kurās ir novērojams vardarbības pieaugums pašreizējos smagajos ekonomikas
apstākļos. Mūsdienās daudzi cilvēki saskaras ar psiholoģiskām problēmām, kuras var kļūt
par cēloni vardarbībai. Īpaši svarīgi ir nodrošināt apmācības personālam Eiropas Savienības
policijas iestādēs, liekot pamatus pareizām izmeklēšanas darbībām, kā arī labai izpratnei
par problēmu un par vardarbības ietekmi uz sievieti. Šis aspekts tiek atbalstīts arī Stokholmas
programmā.
Visbeidzot, politiskajiem centieniem ir jānodrošina arī atbilstošs finanšu atbalsts, ko varētu
darīt DAPHNE programmā.
Evelyn Regner (S&D). – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze! Eiropas Savienība
gan iepriekš, gan arī tagad ir pirmajā vietā līdztiesības jautājumos, turklāt tā ir pirmajā vietā
arī pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanas jomā.
Pret sievietēm vērsta vardarbība ir ne tikai drausmīga, bet arī dārga. Ziņojumā tiek norādīts,
ka šī vardarbības veida gada izmaksas ir EUR 33 miljardi. Šiem datiem vajadzētu atņemt
argumentus jebkuram, kurš uzskata, ka šobrīd ieviestais pasākumu kopums arī sev līdzi
nesīs izmaksas. Tomēr šis pasākumu kopums ir nepieciešams. Ziņojumā ir norādīts uz
nepieciešamību izglītot policistus, tiesnešus un medicīnas personālu, un par to es vēlos
pateikt paldies referentei.
Tomēr es saskatu pilienu darvas medus mucā, un vēlos to izcelt. Īpaša uzmanība būtu
jāpievērš vardarbībai darbavietā. Ir nepieciešams skaidrāk izteikties par šo problēmu.
Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Priekšsēdētāja kungs! Plašsaziņas līdzekļos redzot
sakropļotas sievietes un bērnus, mēs sev uzdodam jautājumu par to, kā apkārtējie tik ilgstoši
varēja ignorēt notiekošo. Tāpēc Komisijas piedāvātajā stratēģijā par vardarbības apkarošanu
ģimenē ir jāiekļauj konkrēti diagnostikas mehānismi, kuru izmantošana veselības iestādēs
un sociālo darbinieku darbā būtu obligāta, tādējādi ļaujot sniegt patiesi ātru palīdzību
upuriem. Bargs sods jāpiemēro par vardarbību, kas pastrādāta reliģiskos rituālos, un tas
apvienojumā ar sabiedrības informēšanu un tiesnešu apmācību ļaus sabiedrībā panākt
neiecietību attiecībā uz vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, tostarp sieviešu orgānu
izkropļošanu. Stratēģijā ir jāizvērtē arī iespējas vardarbības upuriem nodrošināt bezmaksas
juridisko palīdzību un sociālo palīdzību. Es vēlos pateikt paldies Svensson kundzei par
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detalizēto ziņojumu, tomēr es balsošu pret J apsvērumu, jo tas sievietēm paredz piešķirt
tiesības nogalināt augli, un to es nevaru atbalstīt.
Cecilia Malmström, Komisija locekle. – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikt paldies
godātajiem deputātiem par šīm svarīgajām debatēm jautājumā, kurš acīmredzami ir ļoti
tuvs daudziem no mums. Es vēlos kārtējo reizi pateikt paldies gan referentei par šo svarīgo
ziņojumu, gan arī ēnu referentiem.
Kā jau norādīju savā ievadrunā, mēs šajā jomā plānojam vairākus pasākumus. Upuru tiesību
pakete, protams, ir ļoti svarīga un tiks piedāvāta nākamajā mēnesī. Mums arī ir izstrādāta
vispārējā līdztiesības politika attiecībā uz novēršanas programmām, sabiedrības informēšanu
un citiem aspektiem. Mēs šobrīd arī ļoti rūpīgi uzraugām noslēdzošās darbības ar Eiropas
Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un
apkarošanu, lai pēc tās pabeigšanas varētu izteikt Eiropas Savienības piekrišanu, padarot
to par juridiski saistošu jomās, kurās Eiropas Savienībai ir kompetence.
Es vēlos pieminēt arī divus citus jūsu pieņemtus priekšlikumus — direktīvā par cilvēku
tirdzniecības apkarošanu, piemēram, ir ietverti ne tikai ļoti daudzi preventīvi pasākumi,
bet arī atbalsts sievietēm un bērniem, kuri kļuvuši par upuriem cilvēku tirdzniecībā, kuras
mērķis ir seksuāla vai cita veida izmantošana. Turklāt arī patvēruma paketes dažādās daļās
ir iekļautas īpašas norādes uz neaizsargātām personām, kas pakļautas patvēruma
procedūrām, piemēram, no seksuālas vardarbības cietušām sievietēm un citām personām.
Kā jau jūs visi norādījāt, šī ir milzīga problēma, un ir apkaunojoši, ka Eiropas Savienības
sievietēm un meitenēm ir katru dienu jābaidās. Viņām ir bail no vardarbības, izvarošanas
un seksuālas izmantošanas, turklāt bieži apdraudējums ir no mīļoto puses, kuriem viņām
vajadzētu varēt uzticēties visvairāk — vīriešiem, partneriem, u.c. Mums ir jārīkojas jomās,
kurās mēs varam panākt konkrētus rezultātus. Šis pilnīgi noteikti ir viens no briesmīgākiem
cilvēktiesību pārkāpumiem.
Es vēlos pateikt paldies tiem retajiem, bet drosmīgajiem vīriešiem, kuri deva savu
ieguldījumu šajās debatēs, jo pret sievietēm vērsta vardarbība nav tikai sieviešu problēma
— tā ir cilvēktiesību problēma. Lai gūtu rezultātus, mums, vīriešiem un sievietēm, ir jārīkojas
kopīgi un jāapkaro šī briesmīgā problēma. Mums ir jārīkojas kopīgi, lai izveidotu Eiropu,
kurā sievietēm un meitenēm nav jābaidās no vardarbības viena vienīga iemesla dēļ —
piederības tā saucamajam “nepareizajam dzimumam”.
Eva-Britt Svensson, referente. – (SV) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos sākt, pasakot paldies
mūsu deputātiem par debatēs izteiktajiem viedajiem vārdiem, un, galvenokārt, par visu
deputātu acīmredzamo apņēmību apkarot šo vardarbību. Komisijai es vēlos teikt, ka mēs
ar nepacietību ceram sagaidīt tiesību aktu kopumu noziegumu upuru jomā, kas sniegtu
plašāku atbalstu upuriem, tomēr mums ir nepieciešama arī direktīva šīs vardarbības
apkarošanai. Jums nav jāpiekrīt katram šī ziņojuma vārdam, tomēr vajadzētu balsot par
šī ziņojuma pieņemšanu, jo tas nosūtīs skaļu signālu Komisijai, ka mums ir nepieciešama
direktīva. Mums ir jāparāda visām šīm sievietēm, kuras dzīvo aizskarošās attiecībās, ka
viņām nav jākaunas vai jājūtas vainīgām. Balsojot par šo ziņojumu, mēs parādīsim, ka
vainas apziņa ir pret viņām pastrādāts noziegums. Viņām nav jājūtas vainīgām vai jākaunas.
Visbeidzot, es vēlos teikt, ka ļoti daudzas sievietes ir izdzīvojušas, pateicoties sabiedrības
centieniem, sieviešu patvēruma centriem un sieviešu organizāciju ieguldītajam darbam. Ir
pienācis laiks atbalstīt šos cilvēkus un organizācijas, lai tiem nebūtu jānes visa atbildības
nasta par palīdzēšanu sievietēm izkļūt no situācijas, kurā tās ir nokļuvušas. Ir svarīgi
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pārtraukt klusēšanu un izrādīt atbalstu šiem neaizsargātajiem cilvēkiem. Es vēlos arī uzsvērt
to, cik būtiska ir nepieciešamība parādīt, ka šī problēma skar visas sociālās grupas. Tā
neietekmē tikai atsevišķas grupas, bet ir sastopama visos sabiedrības slāņos. Es aicinu
pārējos deputātus sūtīt skaidru signālu, norādot, ka vairs nav pieņemami likt sievietēm
dzīvot šādos apstākļos. Sievietes var pašas veidot savu un bērnu dzīvi, tomēr tām ir
nepieciešams mūsu kā vēlētu pārstāvju atbalsts. Es vēlos kārtējo reizi pateikt paldies mūsu
deputātiem par šo stingro apņēmību. Kopīgi mēs gūsim panākumus šajā cīņā.
Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.
Balsošana notiks otrdien, 2011. gada 5. aprīlī.
Rakstiskās deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Nessa Childers (S&D), rakstiski. – Es vēlos izteikt atbalstu šim ziņojumam un tajā
iekļautajiem ieteikumiem. Pētījumi parāda, ka manā valstī Īrijā ir tāda pati situācija kā visā
Eiropā. 2005. gadā Valsts noziedzības padome konstatēja, ka katra septītā Īrijas sieviete ir
cietusi no ļaunprātīgām fiziskām, seksuālām vai emocionālām darbībām no sava partnera
puses. 2009. gadā es kļuvu par Dandolkas pilsētā izveidotā Ziemeļrietumu izvarošanas
krīzes centra pirmo vēstnieci. Īrijas austrumos šis atbalsta un konsultāciju dienests ir viens
no daudzajiem centriem, kuros tiek sniegts ļoti svarīgais atbalsts upuriem, kas cietuši no
seksuālās vardarbības un vardarbības ģimenē, tomēr tas saskaras ar ļoti smagu finanšu
situāciju. ES vajadzētu novirzīt finansējumu pētījumu veikšanai visās dalībvalstīs, kas ļautu
iegūt pilnīgu un precīzu problēmas kopainu. Ir nepieciešams atbalstīt nevalstiskās
organizācijas un dalībvalstu valdības, veicinot sabiedrības informētību par seksuālās
vardarbības sekām neatkarīgi no tā veida — vardarbības ģimenē, izvarošanas vai cilvēku
tirdzniecības ar mērķi seksuāli izmantot.
Corina Creţu (S&D), rakstiski. – (RO) Gandrīz viena ceturtā daļa Eiropas sieviešu ir
cietušas no fiziskas vardarbības vismaz reizi mūžā, un vairāk nekā viena desmitā daļa ir
cietusi no seksuālas vardarbības. Ekonomikas krīzes sociālās sekas ir sekmējušas šīs situācijas
pasliktināšanos, jo nabadzība un izglītības trūkums veicina uz dzimuma faktoru balstīto
vardarbību. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešama saskaņota darbība, lai novērstu šīs
problēmas cēloņus, vienlaikus nodrošinot tiesību aktu harmonizāciju un ciešāku tiesu
iestāžu sadarbību starp dalībvalstīm, lai veicinātu efektīvākas izmeklēšanas.
Lai pārtrauktu pret sievietēm vērstu vardarbību, ES dalībvalstu un iestāžu pienākums ir
ieviest dažus no šiem neatliekamajiem pasākumiem: sabiedrības informēšanas kampaņas,
upuru patversmju izveide, visā Eiropā vienota tālruņa numura izveide, kas nodrošinātu
tūlītēju palīdzību un atbalstu sievietēm no īpaši neaizsargātām grupām, piemēram,
imigrantēm un patvēruma meklētājām.
Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. – 2008. gadā, kad es vēl biju Latvijas parlamenta
deputāts, es iesniedzu Latvijas Republikas Krimināllikuma grozījumu projektu, kurš
paredzēja palielināt atbildību par pret sievietēm un bērniem vērstu vardarbību ģimenē.
Diemžēl grozījumi neguva atbalstu. Latvijas parlamenta deputātu uzvedība sēdē, kurā tika
skatīti šie grozījumi, bija nenopietna. Tāpēc sods netiek piemērots par ģimenē gūtām
“vieglām” traumām, kuras guvuši bērni vai sievietes. Šādos gadījumos parasti netiek veikta
izmeklēšana, turklāt dažreiz policija atsakās pieņemt iesniegumu no upuriem. Latvijas
Republikā nepastāv efektīvi tiesiskie instrumenti, kas pasargātu sievietes no vardarbības
ģimenē. Latvijas varas iestādes un valdība ignorē acīmredzamus pārkāpumus un neplāno
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sakārtot normatīvos aktus. Saistībā ar šo ziņojumu es aicinu visus Eiropas Parlamenta
deputātus pievērst uzmanību nelikumībām, ar ko sievietes saskaras Latvijā.
Andreas Mölzer (NI), rakstiski. – (DE) Tas var notikt jebkur — uz ielas, tunelī, savās
mājās — sievietes un bērni nevienā vietā nevar justies pilnīgā drošībā no uzbrukumiem.
Sabiedrībā novērotajiem notrulinošajiem morāles principiem vajadzētu sniegt mums vielu
pārdomām. Faktiskās vardarbības agrīnais posms, piemēram, uzmācīgums, nepiedienīgas
piezīmes un uzmākšanās, kuru daudzi imigranti ikdienā izrāda rietumu sievietēm, arvien
biežāk tiek uzskatīta par normālu parādību. Nevērība pret sievietēm sasniedza savu
maksimumu brīdī, kad Vācijas tiesnese, pieņemot lēmumu musulmaņu laulības šķiršanas
lietā, par noteicošo faktoru uzskatīja vīra tiesības uz dzimtas turpināšanu. Pieļaujot
migrāciju, ES vienlaikus ir importējusi visu pasaules valstu problēmas, tostarp slepkavības
goda aizstāvēšanas nolūkos, piespiedu laulības un vardarbību patriarhālās ģimenēs. Kultūru,
reliģiju un tradīcijas nedrīkst izmantot kā attaisnojumu vardarbībai. Tas ir vienīgais veids,
kā pārtraukt vardarbības izplatību. Statistiskā informācija neparāda, kā pieaug reģistrētie
vardarbības gadījumi ģimenē atkarībā no upuru gatavības cīnīties par savām tiesībām, vai
arī to, cik no upuriem ir imigranti. Tomēr ļoti daudzi imigranti ir reģistrēti sieviešu
patvēruma centros. Mums ir jāpārtrauc šī naivā domāšana, kura paredz izturēties ar iecietību
pret reliģisku vai kultūras apsvērumu dēļ izdarītiem noziegumiem.
Tiziano Motti (PPE), rakstiski. – (IT) Mana apņemšanās aizsargāt neaizsargātās personas
un no vardarbības cietušās sievietes liek man balsot par tiesību aktiem, kas garantē
vardarbības upuru aizsardzību. Noteiktos aspektos sievietes un bērni ir īpaši neaizsargāti
mūsu sabiedrības locekļi. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi nodrošināt labāku aizsardzību
sievietēm, kuras apgalvo, ka ir cietušas no vardarbības. Es atbalstu bezmaksas juridisko
palīdzību sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības. Es apzinos, ka tas var radīt
nevienlīdzību gadījumos, kad vīriešiem, kuri nepamatoti ir apsūdzēti vardarbībā, ir jāmaksā
tiesas izdevumi, savukārt viņu apsūdzētāji saņemtu juridisko palīdzību. Es esmu to rūpīgi
pārdomājis. Tomēr es uzskatu, ka vardarbības, tostarp vardarbības ģimenē, gadījumu skaits
liek mums rīkoties to personu interesēs, kuras visvairāk cieš no atbalsta trūkuma —
sievietes–vardarbības upuri statistiski ir daudz biežāk sastopami par dažām noziedzniecēm,
kuras ļaunprātīgi izmanto sistēmu, lai iedzīvotos uz nevainīgu vīriešu rēķina. Piekautai
sievietei ir grūti iesniegt sūdzību, tāpēc bezmaksas juridiskā palīdzība iedrošinātu upurus
un palīdzētu samazināt nesodīto gadījumu skaitu.
Mariya Nedelcheva (PPE), rakstiski. – (FR) Runājot par vardarbību, kas vērsta pret
sievietēm, mums bieži nav pietiekamu datu, statistiskās informācijas un tendences. Mums
visakūtāk ir nepieciešama iespēja izmērīt šīs parādības izplatību Eiropas līmenī, jo tas ļaus
mums saprast problēmas apmērus. Tas palīdzēs mums labāk nodrošināt nepieciešamo un
novērst vardarbības gadījumus, palīdzēt upuriem un dziedēt brūces. Mums pastāvīgi ir
jāatceras par upuriem. Visi šie noziegumi ir smagi neatkarīgi no tā, vai runājam par seksuālu
izmantošanu, sieviešu tirdzniecību ar mērķi iesaistīt prostitūcijā, vardarbību ģimenē vai
pat ar kultūras īpatnībām saistītu vardarbību, ar to saprotot dzimumorgānu izkropļošanu
un piespiedu laulības. Mums ir jāizveido Eiropas līmeņa pamatvirzieni, kuri ļautu pasargāt
sievietes no šāda veida vardarbības. Mums ir jāpārstāj uztraukties par iespējamību, ka
Eiropa tiks padarīta par sieviešu aizstāvi. Mums ir nepieciešami Eiropas līmeņa tiesiskie
pamatvirzieni, kuros mēs varam iekļaut konkrētus pasākumus, piemēram, ārkārtas tālruņa
numuru un apmācību programmas policistiem, tiesnešiem un skolotājiem. ES ir jāpiedāvā
risinājums Eiropā, vienlaikus kā globālam spēkam izvēršot šīs darbības arī ārpus tās
robežām.
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Siiri Oviir (ALDE),
rakstiski. – (ET) Neskatoties uz Eiropas Savienības un ANO
paziņojumiem par prioritātes piešķiršanu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai
nedz Eiropā, nedz pasaulē joprojām nav izdevies apturēt pret sievietēm vērstu vardarbību.
Protams, ir novērojams noteikts progress, un sabiedrības informētība par šo problēmu ir
nedaudz palielinājusies, tomēr pret sievietēm vērstas vardarbības efektīvākai apkarošanai
un mūsu kopējā mērķa — sievietēm un bērniem nav jādzīvo pastāvīgās bailēs kļūt par
vardarbības upuriem — sasniegšanai ir nepieciešamas jaunas Eiropas Savienības politiskās
prioritātes. Šajā jomā tiesisko kompetenci nodrošina arī Lisabonas līgums. Manuprāt,
Eiropas Savienībai savā tiesiskajā regulējumā vajadzētu īpašu uzmanību pievērst vardarbībai,
kas rodas starp diviem ciešās attiecībās iesaistītiem cilvēkiem, jo tas pilnīgi noteikti nav
privāts jautājums. Diemžēl upuri pārāk bieži uztraucas par savas ģimenes reputāciju un
pamatoti arī par savu drošību un ekonomisko atkarību, un tāpēc nevēršas tiesībsargājošās
iestādēs. Tāpēc mums īpaša uzmanība ir jāpievērš upuru atbalsta sistēmas izveidei un
pastāvošo sabiedrības tabu pārvarēšanai, respektīvi, mums ir jāveicina sabiedrības
informētība. Upuriem sniegtajai palīdzībai ir jābūt patiesai un garantētai. Viena no skaidri
izteiktajām problēmām ir patvēruma centru nepietiekamība Eiropā, tāpēc pilnīgi pamatota
nepieciešamība ir izveidot vienu vardarbības upuru patvēruma centru uz katriem
10 000 iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu uzlabotu aizsardzību sievietēm, kuras bēg no
vardarbības un vajāšanas, arī gadījumos, kad tās pārceļas uz citu dzīves vietu Eiropā, ir
jāievieš direktīva par aizsardzības rīkojumiem.
Nikolaos Salavrakos (EFD), rakstiski. – (EL) Pret sievietēm vērstai vardarbībai ir dažādi
veidi — sākot ar psiholoģisko ietekmēšanu un apvainošanu līdz pat izvarošanai, seksuālai
vardarbībai un absolūti pretlikumīgajai un nepieņemamajai sieviešu tirdzniecībai un
izmantošanai, ar kuru nodarbojas necilvēcīgie prostitūcijas grupējumi. Šie grupējumi bieži
piekrāpj tieši jaunas sievietes un piespiež tās nodarboties ar prostitūciju. Daudzas izvēlas
pārtraukt šo murgu ar pašnāvību. Mums ir jāpievērš lielāka uzmanība valstīm, no kurām
nāk šie cilvēku tirdzniecības grupējumi un kurās cilvēku tirgotāji uzpērk valdības ierēdņus,
lai tie klusētu un pieļautu šādas darbības, padarot šīs valstis par cilvēktiesību pārkāpumu
perēkļiem. Šie grupējumi var tikt apkaroti, sadarbojoties ES valstīm, jo tajās šīs sievietes
nonāk, ar valstīm, no kurām nāk šie noziedzīgie grupējumi. Es aicinu Komisiju uz rīcību
šajā jomā. Ir acīmredzams, ka sieviešu tiesību organizācijām šajā jomā ir nopietnas
problēmas.
Olga Sehnalová (S&D), rakstiski. – (CS) Šis ziņojums pēdējos mēnešos ir jau trešais
dokuments, kurš, tāpat kā Eiropas aizsardzības rīkojums un direktīva par cilvēku
tirdzniecības apkarošanu, attiecas uz vardarbības, kas vērsta pret sievietēm, apkarošanu.
Pret sievietēm vērsta vardarbība nenoliedzami ir nopietna problēma visās sabiedrības daļās.
Ziņojumā ir minēta informācija, ka katra ceturtā sieviete savā pieaugušajā dzīvē ir
piedzīvojusi fizisku vardarbību un ka vairāk nekā 10 % sieviešu ir cietušas no seksuālas
vardarbības. Tie ir satraucoši skaitļi, aiz kuriem ir paslēpti individuāli dzīvesstāsti. Vienlaikus
tikai viena desmitā daļa vardarbības upuru vēršas pēc profesionālas palīdzības. Tam iemesls
vairumā gadījumu ir neinformētība par situācijas iespējamiem risinājumiem. Pret sievietēm
vērsta vardarbība nodara milzīgu ļaunumu ne tikai pašai sievietei, bet arī apkārtējiem, it
īpaši bērniem. Es atbalstu priekšlikumu veicināt sabiedrības informētību un apmācīt
personas, kurām darbā varētu būt saskarsme ar šo vardarbības veidu. Vienlaikus ir
nepieciešams upuriem nodrošināt labāku aprūpi un palīdzību. Es atzinīgi vērtēju šo
ziņojumu, jo ir nepieciešams nosūtīt skaidru un spēcīgu signālu sabiedrībai, norādot, ka
vardarbība nav pieļaujama.
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Joanna Senyszyn (S&D), rakstiski. – (PL) Cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība ietilpst
ES prioritātēs. Tā kā pret sievietēm vērsta vardarbība ir brutāls cilvēktiesību pārkāpums
un viens no galvenajiem šķēršļiem sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanai, cīņai
pret šo postu ir jākļūst par mūsu galveno prioritāti. Pieeja pret sievietēm vērstai vardarbībai
atšķiras atkarībā no valsts tiesiskā regulējuma. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā, šajā
jomā ir ieviesti pārdomāti tiesību akti. Dažās valstīs tādu nav vispār. Būtiskas atšķirības ir
novērojamas arī atsevišķās valstīs, salīdzinot īpatsvaru, kāds ir notiesājošiem spriedumiem
par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo tiesisko
regulējumu un nereti ierobežotās spējas ietekmēt starptautisko tiesību normu ieviešanu
attiecībā uz vardarbības apkarošanu, ir nepieciešams skaidrs un saistošs ES līmeņa tiesiskais
regulējums, jo šī problēma kļūst arvien redzamāka. Dažādās ES rīcības ir nepieciešams
apkopot un iekļaut vienotā, visaptverošā stratēģijā, kuras mērķis būtu pret sievietēm vērstas
vardarbības apkarošana visā ES teritorijā. Šai stratēģijai būtu jābūt savienojamai ar citām
starptautiskām iniciatīvām un būtu jāpamatojas uz pieejamām ES programmām un labās
prakses piemēriem dalībvalstīs. Darbs ar kopēju direktīvu pret vardarbību ir jāpabeidz šī
parlamentārā sasaukuma laikā. Tas ir nepieciešams, lai vairs nekad nevarētu teikt, ka Eiropas
Savienībā pat govīm ir labāka aizsardzība nekā sievietēm.
Monika Smolková (S&D), rakstiski. – (SK) Mēs visi apzināmies pret sievietēm vērstas
vardarbības eksistenci un debatējam par to, tomēr nav panākti ievērojami rezultāti tās
likvidēšanā un novēršanā. Dažādos dzīves posmos sievietes tiek pakļautas vardarbībai,
sākot ar bērnību līdz pat pieauguša cilvēka dzīvei. Tas var notikt skolā, darbā, līdzīgi
domājošo grupās, publiskā vietā un privātās ģimenes dzīvē, kā arī dzīvojot ar partneri. Tai
var būt dažādi veidi — sākot ar fizisko un seksuālo vardarbību līdz pat garīgai, sociālai un
pat ekonomiskai vardarbībai. To piedzīvo sievietes neatkarīgi no izglītības līmeņa,
sociālekonomiskā stāvokļa, etniskās grupas vai reliģijas, kā arī gan pilsētā, gan laukos
dzīvojošas sievietes. Tomēr ir jāuzver, ka pret sievietēm vērstas vardarbības problēma ir
jārisina mums visiem kopīgi. Lai panāktu tās izskaušanu, ir nepieciešamas ne tikai aktīvas
iestādes, bet arī aktīvi indivīdi — vīrieši un sievietes, kuri neignorēs šo nepatīkamo
sabiedrības parādību un kuri ir gatavi personīgi iesaistīties, lai nepieļautu iecietību pret šo
parādību. Atsevišķās dalībvalstīs ir nepieciešama plašāka iesaiste šajā procesā, un jāsagatavo
rīcības plāni pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai, jāveicina plašsaziņas līdzekļu
informētība, kā arī jāpieņem īpaši tiesību akti un pasākumi krimināltiesību jomā.
Zbigniew Ziobro (ECR), rakstiski. – (PL) Diemžēl un par spīti mūsu centieniem, pret
sievietēm vērsta vardarbība un cita veida vardarbība joprojām ir būtiska problēma Eiropā.
Vardarbīgi noziegumi tiek pastrādāti visās dalībvalstīs, un tie ietekmē cilvēkus no dažādiem
sociālajiem slāņiem. Tāpēc cīņai pret šo problēmu un palīdzībai upuriem ir jābūt
daudzpusīgai. Tāpēc, lai novērstu šādu vardarbību, ir svarīgi atbalstīt ģimenes un nodrošināt
to harmonisku attīstību. Es uzskatu, ka attiecībā uz vardarbību, kas vērsta pret sievietēm,
būtu lietderīgi apsvērt vienota Eiropas ārkārtas tālruņa numura ieviešanu, uz kuru varētu
zvanīt gadījumos, kad ir nepieciešams gūt atbalstu vai paziņot par noziegumu. ES vajadzētu
censties panākt bargāku sodu piespriešanu pret sievietēm vērstas vardarbības gadījumos
un it īpaši seksuālas vardarbības noziegumu gadījumos. Šādi noziegumi bieži uz ilgu laiku
iespiežas sieviešu prātos, radot ciešanas un liedzot iespējas dzīvot normālu dzīvi. Vienlaikus
ir absolūti nepieciešams ieviest arī labāku upuru tiesību aizsardzību kriminālprocesa laikā.
Galvenā problēma, uz kuru tiek norādīts ziņojumā, ir prostitūcija un sieviešu tirdzniecība.
Lai varētu efektīvi cīnīties ar šo parādību, mums ir nepieciešama apņemšanās visas Eiropas
līmenī, piedaloties ne tikai ES dalībvalstīm, bet arī valstīm ārpus ES.
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SĒDI VADA: R. ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece
18. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
19. ES reakcija uz migrācijas plūsmām Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidu
daļā, jo īpaši Lampedūzā — Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas
darbības joma un nozīme (debates)
Priekšsēdētāja . – Nākamais darba kārtības punkts ir kopējas debates par:
– Komisijas paziņojumu par ES reakciju uz migrācijas plūsmām Ziemeļāfrikā un Vidusjūras
reģiona dienvidu daļā, jo īpaši Lampedūzā, un
– Fiorello Provera Ārlietu komitejas vārdā sagatavoto ziņojumu par nestabilitātes radītajām
migrācijas plūsmām — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme. (2010/2269(INI)
(A7-0075/2011).
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētājas kundze! Iespējams, dažiem
godātajiem deputātiem esmu jau apnikusi, bet es uzskatu, ka šīs kopīgās debates par
migrācijas plūsmām notiek īstajā laikā. Šī būs gan vispārēja diskusija par ES ārpolitikas
darbības jomu un nozīmi, kā tā izklāstīta Provera kunga ziņojumā, gan arī iespēja man
informēt jūs par to, kā ES reaģē uz krīzi Vidusjūras reģiona dienvidu daļā.
Ļaujiet man sākt ar pateicību Provera kungam par lielisko ziņojumu, ko es lasīju ar lielu
interesi. Ir īstais laiks diskutēt gan par šo tematu, gan arī par ES ārpolitikas nozīmi, kādai
tai jābūt attiecībā uz migrācijas ļoti sarežģīto un daudzšķautņaino raksturu.
Ļaujiet sākumā izklāstīt dažus aspektus ES reakcijā uz krīzi Vidusjūras reģiona dienvidu
daļā un pēc tam pāriet pie ES ārpolitikas vispārīgākās nozīmes. Kā jūs visi zināt, Vidusjūras
reģiona dienvidu daļā mēs saskaramies ar situāciju, kas pēdējās nedēļās ir kļuvusi ļoti kritiska
sakarā ar migrācijas plūsmām. Kopš Ziemeļāfrikā un Lībijā sākās pārmaiņas, ir pārvietojušies
vairāk nekā 400 000 cilvēku. Šie cilvēki galvenokārt ir trešo valstu valstspiederīgie, kas
ieradušies Tunisijā vai Ēģiptē. Lielākā daļa ir tikusi repatriēta uz savām valstīm, bet daži
tūkstoši joprojām ir turpat, un es pievērsīšos viņiem pēc neilga brīža.
Aptuveni 20 000 migrantu, galvenokārt no Tunisijas un mazāks skaits no citām Āfrikas
valstīm, ir iekļuvuši Eiropas Savienībā nelegāli, sasniedzot Lampedūzas un Maltas krastus.
Tādēļ abas salas saskaras ar spēcīgu migrācijas spiedienu. Eiropas Savienība jau ir efektīvi
un ātri reaģējusi uz šīm nopietnajām un daudzveidīgajām problēmām, veicot trīs konkrētas
darbības. Pirmkārt, Komisija ir mobilizējusi EUR 30 miljonus, lai pārvaldītu humāno
ārkārtas situāciju, ko radījis pēkšņais migrantu un bēgļu ieplūdums Lībijas kaimiņvalstīs.
Ar dalībvalstu un citu starptautisko donoru finanšu līdzekļu palīdzību, kas piešķirti,
pamatojoties uz divpusējām attiecībām, ir bijis iespējams migrantiem un bēgļiem piedāvāt
pagaidu patvērumu, nodrošināt viņu pamatvajadzības un nosūtīt viņus atpakaļ attiecīgi
uz viņu izcelsmes valstīm.
Otrkārt, mēs esam reaģējuši uz nelegālajām un jauktajām plūsmām, kas šķērso Vidusjūru.
FRONTEX ar vairāku dalībvalstu palīdzību veica kopēju operāciju Hermes nolūkā palīdzēt
Itālijai kontrolēt kuģus, kas transportē migrantus un bēgļus. Turklāt Europol ir nosūtījis uz
Itāliju ekspertu grupu, lai palīdzētu tiesībsargājošajām iestādēm atklāt iespējamus
noziedzīgus tīklus saistībā ar nelikumīgiem cilvēku pārvadājumiem.
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Treškārt, Komisija ir centusies nodrošināt, lai dalībvalstis, kuras pakļautas arvien lielākām
bēgļu un nelegālo migrantu plūsmām, ātri varētu pārvarēt šīs pārvietošanas finansiālās
sekas. Mēs ātri sameklējām EUR 25 miljonus, ko varētu mobilizēt Ārējo robežu fondā un
Eiropas bēgļu fondā, tiklīdz dalībvalstis vērsīsies ar konkrētiem pieprasījumiem. Līdz šim
iesniegts tikai viens pieprasījums, bet mēs esam gatavi izskatīt turpmākus neatliekamus
pieprasījumus.
Es uzskatu, ka šī pirmā reakcija ir bijusi visaptveroša; taču ir skaidrs, ka mums jādara vairāk.
Mums jāizveido strukturētāks, ilgtspējīgāks plāns, kurā var ietvert šīs parādības dažādās
dimensijas, pamatojoties uz dalībvalstu solidaritāti un Eiropas Savienības starptautisko
saistību pilnīgu ievērošanu.
Es apmeklēju Ēģipti kopā ar Ungārijas ārlietu ministru Martonyi kungu un Tunisiju kopā
ar kolēģi komisāru Š. Füle, kas ir atbildīgs par kaimiņattiecību politiku. Daļēji tā bija reakcija
uz Eiropadomes secinājumiem, kuros tā pieprasīja Komisijai ļoti aktīvi uzturēt sakarus ar
šīm divām valstīm.
Gatavojoties mūsu TI Padomei jūnijā, es plānoju nākt klajā ar priekšlikumu kopumu
Komisijai maijā, pievēršoties ES pieejai migrācijas, mobilitātes un drošības jomai Vidusjūras
reģiona dienvidu daļas valstīs.
Drīzākajā laikā ir veicami vairāki pasākumi. Attiecībā uz ilgstošajām un, iespējams, arvien
lielākām bēgļu plūsmām no Lībijas teritorijas tiks izskatītas šādas darbības: ir jāsaglabā
pienācīgs pieejamā finansējuma līmenis, lai atbalstītu humānās palīdzības sniegšanu.
Saistībā ar šo būs jārezervē līdzekļi bēgļu pamatvajadzību apmierināšanai, lai veicinātu,
kad tas iespējams, viņu atgriešanos savās izcelsmes valstīs un atbalstītu viņu veiksmīgu
sociālo un profesionālo reintegrēšanos mājās.
Turklāt arvien lielāks skaits bēgļu, kas pamet Lībiju, ir trešo valstu valstspiederīgie, kas
Lībijā uzturējās kā bēgļi vai patvēruma meklētāji. Šos cilvēkus, viņu ir vairāki tūkstoši,
nevar nosūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Ir jādomā par pārvietošanu. Komisija ir
gatava veicināt šo procesu un aicina dalībvalstis uzņemties atbildību un iesaistīties šādos
pārvietošanas centienos. Tiks sniegts finanšu atbalsts, jo īpaši no Eiropas Bēgļu fonda.
Saistībā ar šo Padomei un Eiropas Parlamentam obligāti jāpieliek pūles un ātri jāpanāk
vienošanās par Eiropas pārvietošanas programmu. Visas trīs iestādes ir vienotas par šo
politisko mērķi; mums jāatrod izeja no šī institucionālā strupceļa.
Nekavējoties jāattīsta reģionāla aizsardzības programma, kurā ietverta Ēģipte, Lībija un
Tunisija. Atbilstīgi tematiskajai programmai par sadarbību ar trešām valstīm Komisija
plāno piešķirt EUR 3,6 miljonus šādas programmas atbalstam. Tiks apsvērta arī Eiropas
Patvēruma atbalsta biroja (ESAO) komandu nosūtīšana uz dalībvalstīm, kuras šīs plūsmas
ietekmē, lai palīdzētu iestādēm pārbaudīt patvēruma meklētājus.
Visbeidzot pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā un, ja iestājušies direktīvā
paredzētie nosacījumi, Komisija būs gatava izskatīt 2001. gada Pagaidu aizsardzības
direktīvā paredzēto mehānismu izmantošanu, lai tādējādi sniegtu šiem cilvēkiem tūlītēju
aizsardzību citas ES dalībvalsts teritorijā. Tas tiks darīts nolūkā dot valsts patvēruma
sistēmām atelpas iespēju un veicināt brīvprātīgus solidaritātes pasākumus starp dalībvalstīm.
Attiecībā uz ilgstošo nelegālu migrantu pieplūdumu no Vidusjūras reģiona dienvidu daļas,
kurš varētu palielināties, Komisija uzskata, ka kopējai operācijai Hermes, ko koordinē
FRONTEX, jāsaņem no dalībvalstīm papildu resursi. FRONTEX būs gatavs sniegt loģistikas
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un finanšu atbalstu, lai palīdzētu attiecīgajām dalībvalstīm organizēt atgriešanās lidojumus
un pēc izvēles nosūtīt ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības.
Ir būtiski, lai FRONTEX kompetences tiktu ātri pastiprinātas un tās rīcībā tiktu nodoti
efektīvāki rīki. Padomei un Eiropas Parlamentam pēc iespējas ātri jāpieņem grozītā regula,
ar kuru izveido aģentūru FRONTEX.
ES dienesti gatavo arī konkrētus projektus un tie drīzumā tiks sākti partnerībā ar attiecīgajām
valstīm, sākot ar Tunisiju un Ēģipti. Nolūks ir palielināt šo valstu spēju kontrolēt savas
robežas — sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm —, lai cīnītos pret noziedzīgām organizācijām,
kas veicina migrantu nelegālu ievešanu un cilvēku tirdzniecību, sekmētu atpakaļuzņemšanu
un sociālo un profesionālo reintegrēšanos un atklātu, un reģistrētu migrantus, kas iekļūst
teritorijā, un izturētos pret viņiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, piedāvājot
patvērumu tiem, kuriem vajadzīga starptautiska aizsardzība.
Šie pasākumi ir tūlītējā atbilde šajā situācijā. Taču mums jāīsteno arī ilgtermiņa ilgtspējīgas
programmas. Mēs ar saviem partneriem Tunisijā un Ēģiptē spriedām par darba risinājumu
ieviešanu dažādos jautājumos, uz kuriem attiecas mobilitātes partnerattiecības. Tie varētu
īstenoties jaunā īpaši izstrādātā ES pieejā, kurā katru valsti vērtē pēc tās nopelniem un tiek
ņemta vērā ES vispārējā ārpolitika attiecībā uz doto valsti.
Partnerattiecības varētu ietvert visu, sākot ar vīzu režīma veicināšanu ar noteiktiem
nosacījumiem un konkrētām kategorijām, darba migrāciju, nelegālu migrācijas plūsmu
novēršanu, patvērumu sistēmu izveidi, atpakaļuzņemšanu, tiesību aizsardzību, atgriešanos
utt. Mēs ar divu valstu iekšlietu ministriem vienojāmies par darba režīma izveidi un
pasākumiem, kurus mēs varam veikt kopā.
Es esmu pārliecināta, ka šī saskanīgā ES ārpolitikas pieeja palīdzēs izveidot ilgtermiņa
sistēmu darbam ar migrācijas plūsmām, un līdz ar to es pāreju pie Provera kunga ziņojuma.
Gari, ilgstoši konflikti un humānas krīzes tādos reģionos kā šis, par kuru mēs runājam, ir
svarīgi faktori, kas uzkurina dienvidu-dienvidu migrāciju un migrāciju ES virzienā. Mūsu
galvenās globālās problēmas, piemēram, migrācija, pilnā mērā uzsver visaptverošas pieejas
attīstīšanas nozīmi, saistot to ar drošību, stabilitāti, krīzes pārvarēšanu un attīstību.
Kā ziņojumā ierosināts, šādai pieejai jābalstās uz stingru pieeju cilvēktiesībām, jo īpaši
migrantu tiesībām. Īpaša vērība jāvelta neaizsargāto grupu situācijai. Mēs atbalstām viedokli,
ka ir būtiski īstenot vairāk ilgtermiņa, ilgtspējīgas sadarbības programmas, lai risinātu
migrācijas, mobilitātes un drošības jautājumus, saistot tos ar demokrātijas, tiesiskuma un
labas pārvaldības veicināšanu trešās valstīs.
Šai pieejai, kā es jau raksturoju, jābūt individualizētai, vērtējot katru valsti pēc tās
individuālajiem nopelniem. Šī visaptverošā pieeja atbilst citiem politikas procesiem,
piemēram, tādiem kā saikne starp drošību un attīstību, kas minēta gan Eiropas Drošības
stratēģijā, gan Eiropas konsensā par attīstību.
Mums pilnā apjomā jāmobilizē mūsu rīcībā esošie politikas aspekti un instrumenti attiecībā
uz nabadzības izskaušanu, agrīnas brīdināšanas sistēmām un novēršanas diplomātiju,
humāno palīdzību, pasākumiem, reaģējot uz krīzi, tostarp sankcijām, krīzes pārvarēšanas
misijām un atjaunošanu, kā arī miera veidošanu pēc konflikta.
Tāpēc šis ziņojums nāk tieši laikā, jo ES pašlaik jānodarbojas ar krīzi. Tas paredz arī iespēju
sākt kaut ko jaunu, iespēju atbalstīt fantastiskos, jaunos demokrātijas spēkus, kas pašlaik
veidojas: ir liela vēlme reformēt valsti, jo īpaši Tunisijā, bet arī Ēģiptē.
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Globālā pieeja migrācijai kā ES migrācijas politikas ārējā dimensija jābalsta uz reālām
partnerattiecībām ar trešām valstīm. Tas ir minēts Stokholmas programmā un Stokholmas
darbības plānā, un mēs ierosināsim turpmākas iniciatīvas Globālajā pieejā migrācijai, ko
iesniegs šajā rudenī. Nolūks ir skaidrāk definēt pieejas mērķus, izmantojot stratēģiskākus
nosacījumus. Tajā būs priekšlikumi par prioritātēm, principiem un konkrētiem pasākumiem,
kā arī tiks sīkāk apskatīta sakarība, piemēram, starp migrāciju un attīstību un starp migrāciju
un klimata pārmaiņām.
Es zinu, ka jūs visi vēlaties diskutēt par šā jautājuma dažādiem elementiem. Šis ir sarežģīts
un ļoti grūts jautājums, kas prasa daudz laika un pūļu, lai pienācīgi to izvērtētu. To arī
steidzina notikumu attīstība, un tas mainās gandrīz ik stundu. Līdz šim Komisija ir
mēģinājusi būt konstruktīva un risināt šo jautājumu ļoti aptverošā un iekļaujošā veidā. Es
gaidu jūsu jautājumus.
Fiorello Provera, referents. – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šis traģiski
aktuālais patstāvīgais ziņojums sākotnēji tika sagatavots pirms vairāk nekā gada, lai praktiski
un līdzsvaroti izvērtētu imigrācijas būtību un tās strukturālos cēloņus neatkarīgi no
politiskiem vai ideoloģiskiem aizspriedumiem.
Mēs gribējām izpētīt ārpolitikas nozīmi un tās spēju ietekmēt imigrācijas dziļākos
pamatcēloņus, kas slēpti aiz humāniem vai ārkārtas cēloņiem. Kari, etniska rakstura
saspīlējumi, noturīgas klimata pārmaiņas, cilvēktiesību pārkāpumi, pilsonisku un
ekonomisku brīvību trūkums, valdoša korupcija, pilsoņu vajadzību pārstāvošu iestāžu,
piemēram, arodbiedrību, asociāciju, politisko partiju trūkums: šo visu faktoru kopums
veido Eiropas ārpolitikas darbības lauku, un šo problēmu atrisināšana novērsīs daudzus
iemeslus, kas izraisa miljoniem cilvēku emigrāciju.
Attīstības sadarbības politika nekad nevar būt pilnīgi efektīva, ja tā nerisina nestabilitātes
cēloņus migrantu izcelsmes valstīs. Tas ietver reģionālu sadarbību gan ar izcelsmes, gan
tranzīta valsti, tostarp ar divpusējiem nolīgumiem. Tūkstošgades attīstības mērķi jau ir ļoti
vērienīgi, bet tie noteikti nav sasniedzami bez politiskas stabilitātes un bez konfliktu
novēršanas un miera uzturēšanas efektīvu mehānismu īstenošanas. Šīs politikas globālais
vēriens un visaptverošā pieeja pieprasa skaidras idejas un pamatīgus finanšu resursus, kas
šajā krīzes posmā grūti atrodami.
Tāpēc ir ieteicams koordinēt Savienības darbības ar citu svarīgu lielvalstu, piemēram,
Amerikas Savienoto Valstu, darbībām, lai izvairītos no divkāršas finansēšanas vienādās
jomās vai finanšu resursu izkliedēšanas, kā iepriekš bieži ir noticis. Pasaules mēroga parādība
jārisina ar pasaules mēroga politiku. Mums jāvada migrantu izcelsmes valstis demokrātijas
un labas pārvaldības virzienā, ļaujot iepazīt mūsu vērtības un pieredzi.
Saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku mums jāpiedāvā tāds ekonomikas darba plāns,
kas var paaugstināt nodarbinātības līmeņus, un tirdzniecības nolīgumi, kuri var radīt reālu
ekonomikas attīstību atbilstoši tirgus likumiem. Komisārs Š. Füle un augstā pārstāve
baronese K. Ashton, izmantojot uzsaukumu „lielāks atbalsts lielākām reformām”, vērsa
uzmanību uz palīdzības nosacītības izpratni, kuras nolūks ir atalgot valstis, kas visaktīvāk
dodas demokrātisku reformu un cilvēktiesību ievērošanas virzienā. Tas atbilst mūsu Eiropas
vērtībām, efektīvi iedarbojas uz attīstību un — ja man ļauts tā teikt — ir godīgi pret nodokļu
maksātājiem.
Noslēgumā es vēlētos teikt, ka Eiropas politikai lielu migrācijas plūsmu pārvaldīšanā ir jāiet
līdzās ar sloga izlīdzināšanas jēdziena pieņemšanu atbilstīgi valstu solidaritātes prasībai
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saskaņā ar Līguma 80. pantu, jo neviena valsts nevar stāties pretī neizmērojama apjoma
ārkārtas situācijai viena pati.
Visbeidzot es pateicos komisārei C. Malmström par atbalstu dažiem punktiem šajā ziņojumā,
un es ceru, ka Eiropa reāli varēs strādāt kopā ar Itāliju, lai risinātu starptautiska mēroga
parādību, kas ietekmē katru no mums.
Corina Creţu, Attīstības komitejas atzinuma sagatavotāja. – (RO) Priekšsēdētājas kundze!
Es vēlos sākt ar pateicības vārdiem referentam par ražīgo sadarbību, ko saņēmu, gatavojot
šo ziņojumu.
Saistībā ar konkrēto tematu, par kuru mēs šodien debatējam, cilvēku masas no Vidusjūras
reģiona nav tikai šā reģiona valstu problēma, jo visa Eiropas Savienība ir atbildīga par šīs
neatliekamās humānās situācijas atrisināšanu. Šī ir īpaša situācija, kuru mēs negaidījām,
gatavojot ziņojumu. Attīstības komiteja uzskata, ka prioritāri jārisina humānā situācija un
jāsniedz palīdzība bēgļiem. Tomēr mēs nevaram pieņemt ierosinātos ārkārtēji populistiskos
risinājumus, kas sola Lampedūzas pilsoņiem, ka pēc 60 stundām viņi tiks atbrīvoti no
imigrantiem. Pēc tam sekoja evakuācijas uz reģionu kontinentā, bet, tiklīdz galamērķa
reģioni atteicās iekārtot nometnes, tika uzsākta repatriācija.
Es uzskatu par nepieņemamu, ka Francija un Vācija ir atteikusies uzņemt daļu bēgļu un ka
Itālijas iekšlietu ministrs draud piešķirt pagaidu uzturēšanās atļaujas, kas tūkstošiem
imigrantu ļautu pārvietoties Eiropas Savienībā. Šī nav konstruktīva un iekļaujoša atbildes
reakcija saskaņā ar dalībvalstu saistībām. Ne savtība, ne piespiesta solidaritāte nepieder
vērtībām, ar kurām ir veidota Eiropas Savienība. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums pēc
iespējas stingri jāiestājas par dialogu un sadarbību, lai atrastu kopīgus risinājumus šai
nopietnajai problēmai.
Franziska Keller, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinuma sagatavotāja. –
Priekšsēdētājas kundze! Migrācija nevirzās no citām vietām vienmēr tikai uz Eiropu. Faktiski
migrācija visvairāk notiek ārpus Eiropas, citu kontinentu valstīs vai reģionos.
Pašlaik Pakistāna un Sīrija ir valstis, kurās ir visvairāk migrantu — mēs nedrīkstētu to
aizmirst. Migrācijas iemesli ir dažādi: karš, konflikts, nabadzība, diskriminācija, vardarbība
un vajāšana, ģimene, klimata pārmaiņas un daudzi citi. Mums jāpievēršas šiem jautājumiem
un jācīnās pret veicinošajiem faktoriem, nevis pašiem migrantiem. Lai cīnītos pret šiem
veicinošajiem faktoriem, mums vajadzīga laba attīstības politika, un šeit nosacītība daudz
nepalīdzēs.
Mums jāpārskata politika, kas virzīta pret mūsu attīstības mērķiem, kā dažkārt notiek
tirdzniecības politikā un lauksaimniecībā. Bet mums vajadzīga arī laba politika demokrātijas
un cilvēktiesību veicināšanas jomā. Pagātnē Kopiena un dalībvalstis sadarbojās ar trešām
valstīm migrantu aizturēšanas, nevis cilvēktiesību jomā. Komisija ir risinājusi sarunas par
nolīgumu ar Lībiju par atbalsta un palīdzības sniegšanu Lībijai, lai Gaddafi tādā veidā
aizkavētu migrantus. Ir pienācis laiks to grozīt. Man ir prieks dzirdēt, ka jūs piekrītat man,
ka mums steidzami jāpāriet uz pieeju, kas vairāk balstās uz cilvēktiesībām. Mēs nedrīkstam
aizmirst, ka stabilitāte nav vienīgais, ko cilvēki vēlas un kas tiem vajadzīgs. Stabilitāte bez
demokrātijas nav ilgtspējīga virzība uz priekšu. Stabilitāte plus nabadzība nepiedāvā nekādas
izredzes. Stabilitāte ir svarīga, bet tā nav vienīgais svarīgais faktors.
Mēs nedrīkstam aizvērt durvis to dažu migrantu priekšā no visas pasaules, kurus ceļš ved
uz Eiropu. Mums vajadzīga kopēja patvēruma sistēma, kas sniedz efektīvu aizsardzību
grūtā situācijā nonākušajiem, un mums jāaizsargā arī konfliktu radītie migranti. Mums
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jābūt taisnīgi pieejamai legālai migrācijai, kas dod migrantiem pienācīgas sociālās tiesības.
Mums jāatrod arī veids, kā aizsargāt klimata pārmaiņu radītos migrantus, kuriem jābēg,
jo mēs izraisām klimata pārmaiņas. Mums jāpārskata arī sava vīzu un robežu politika no
cilvēktiesību viedokļa.
Mums nebūtu jābaidās no migrantiem. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, kas bieži galējā
nabadzībā meklē labāku dzīvi un mieru un labklājību. Vai ES netika veidota tieši šādam
nolūkam?
Tāpēc es jautāju Komisijai: vai tiks izveidota kopēja patvēruma sistēma? Kas ir noticis ar
Zilās kartes regulu? Un kā jūs nodrošināsiet, ka tiek īstenots Lisabonas līguma 208. pants,
proti, princips par mūsu attīstības mērķu nepārkāpšanu?
Mario Mauro, PPE grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi!
Pateicos jums vispirms par apņēmību, ar kādu jūs esat izveidojuši šo pasākumu kopumu,
kas, manuprāt, dod skaidru politisku signālu, ka šī nav Maltas problēma, šī nav Itālijas
problēma, šī nav Spānijas problēma: šī ir Eiropas problēma.
Es uzskatu, ka jūsu atsaukšanās uz solidaritāti dalībvalstu starpā un Eiropas Kaimiņattiecību
politiku, vēlēšanās veicināt pienācīgu finansējumu ārkārtas stāvoklim humānajā jomā,
palīdzībai, repatriācijai un apmācībām, vēlme iesaistīties patvēruma meklētāju jautājumā,
izstrādāt programmu, kas likvidē strupceļu, atsaukšanās uz neaizskaramo svētumu
Direktīvu 2001/55/EK un vēlme pastiprināt operāciju Hermes ir centrālais uzsvars. Tas viss
patiešām norāda uz Eiropas vēlēšanos kliedēt daudzus mēnešus ilgušo apātiju un
nekonsekvenci.
Tajā pašā laikā ļaujiet man paskaidrot, kāds ir mūsu bažu pamats. Vispirmām kārtām mūs
nesatrauc tie 20 000, kas ieradās Lampedūzā, Mūs satrauc šā fakta politiskā realitāte.
Piemēram, tas, kas notika 1989. gadā, kad Austrumu sistēma sadalījās un komunisms
sabruka, bija liels slogs Vācijai un Austrijai, bet tad atklāja Eiropas solidaritāti. Tika pieliktas
pūles, lai atrastu problēmas politisku risinājumu un piedāvātu rīcības plānu, kura rezultātā
tika integrētas daudzas valstis un tautas, kas tagad ir šajā Parlamentā.
Mēs negaidām daudz. Nav pamata Vidusjūras reģiona integrācijai, bet ir pamats
kaimiņattiecību politikai, kas beidzot attaisno savu nosaukumu, Eiropas Vidusjūras reģiona
stratēģijai, kas beidzot attaisno savu nosaukumu. Tieši to mēs prasām no Eiropas. Es
uzskatu, ka jūsu teiktais atbilst šīm nostādnēm.
Es vēlētos pieprasīt, piemēram, attiecībā uz Direktīvu 2001/55/EK, lai, atsaucoties uz to,
kā jūs to darījāt, Komisija papildus nāktu klajā ar reālu priekšlikumu Padomei, par kuru
Padome varētu nobalsot ar kvalificētu vairākumu, un lai tas liktu Eiropas valstīm
nenovēršami saprast, ka imigrantu problēma ir Eiropas problēma, un saprast, ka imigrantu
aizsardzības problēma ir Eiropas problēma, no kuras mēs vairs nevaram izvairīties
Juan Fernando López Aguilar, S&D grupas vārdā. – (ES) Priekšsēdētājas kundze, komisāre!
Arī es piedalījos iepriekšējās plenārsēdes debatēs tieši par šo tematu, un es varu tikai paust
nožēlu, ka, tā kā tikai daži tajās debatēs izteiktie priekšlikumi ir tikuši ņemti vērā, mums
šodien jāpiedzīvo tie apjomi un situācijas, kas konkrēti ir izveidojušās Lampedūzā.
Mēs zinām par Malmström kundzes palīdzību un pūlēm, ko viņa kā komisāre, kas atbild
par iekšlietām, iegulda Eiropas Robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu
fonda un, protams, Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības
dalībvalstu ārējām robežām stiprināšanā.
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Tomēr šī krīze Vidusjūras reģionā skaidri parāda, ka jautājums nav tikai par to, cik ticama,
bet arī par to, cik dzīvotspējīga ir Eiropas kopējās imigrācijas politika, kuras mērķis ir
brīvības, drošības un tiesiskuma joma atbilstīgi Līgumam par Eiropas Savienības darbību
no 67. līdz 89. pantam. Rezultātā šī sarežģītā transformējošā Eiropas ārpolitika, kas uzliek
pārbaudījumu Vidusjūras reģiona stratēģijai, šā reģiona asociācijas dzīvotspējai, rada īpašu
problēmu Eiropas ietekmei un nozīmei humānajā jomā, risinot pārvietoto personu un
iespējamo patvēruma meklētāju un bēgļu ietekmi uz humāno situāciju.
Līdz ar to es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka galu galā vienam no šo debašu uzdevumiem jābūt
strupceļa pārtraukšanai attiecībā uz patvēruma dokumentu kopumu; jāpievērš beidzot
uzmanība tam, ka jāīsteno un jāievēro Direktīva 2001/55/EK par pasākumiem pārvietotajām
personām humāno ārkārtas situāciju un neparedzētu masveida emigrantu plūsmu gadījumā.
Turklāt papildus direktīvai jo īpaši ir jārada solidaritātes politika, lai iedarbinātu solidaritātes
klauzulu, kas tika ierakstīta arī Līgumā par Eiropas Savienības darbību un kura jāpiemēro,
saskaroties ar tādām situācijām kā šī.
Jo mums patiešām jāapzinās, ka ne Itālija, ne Spānija, ne Grieķija, ne arī citas valstis, kam
ir robežas ar Vidusjūras reģionu, nav spējīgas atrisināt šīs problēmas vienatnē.
Turklāt mani pārsteidz fakts, ka līdz šim nav bijis aicinājuma vai prasības iedarbināt šīs
direktīvas 5. pantu, lai piemērotu solidaritātes klauzulu saskaņā ar Līgumu. Mums
acīmredzot jāizmanto šī izdevība dot cienīgu atbildi atbalstam šajā jautājumā, kas saistībā
ar Vidusjūras reģionu nenoliedzami ir Eiropas jautājums.
Cecilia Wikström, ALDE grupas vārdā. – (SV) Priekšsēdētājas kundze! Mēs dzirdam, ka
šodien daudzi cilvēki pauž bažas par migrāciju. Cilvēki gluži vienkārši baidās no masveida
imigrācijas Eiropā pēc nesenajiem notikumiem Ziemeļāfrikā. Šiem notikumiem noteikti
sekos migrāciju plūsmas. Tās jau ir sākušās un noteikti turpināsies. Nav novēršams, ka
cilvēki bēgs no nestabilitātes un vardarbības, jo īpaši no pašreizējās situācijas Lībijā. Tomēr
līdz šim migrācijas plūsmas ir drīzāk notikušas horizontāli, nevis vertikāli, un pirmām
kārtām tās skar Tunisiju un Ēģipti, bet tūkstošiem cilvēku ir jau ieradušies mazajā Itālijas
salā Lampedūzā, un tas ir reāls pārbaudījums solidaritātei starp dalībvalstīm. Pietiekami
satraucošs ir fakts, ka ES dalībvalstis līdz šim nav izturējušas šo solidaritātes pārbaudi, un
neizskatās, ka tās vēlētos balstīt cita citu grūtībās.
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa uzskata, ka vissvarīgākais, ko varam
izdarīt tieši pašlaik, ir īstenot Patvēruma direktīvu. Atbilde mazliet ilgākam laika posmam
ir Eiropas Kopējas patvēruma politikas sagatavošana, kas attaisno savu nosaukumu. Tā,
cita starpā, sniegs iespēju uz laiku pārtraukt patvēruma meklētāju pārcelšanu saskaņā ar
Dublinu II, ja dalībvalsts neatkarīgi no iemesla būs ārkārtīgi pārslogota. Kopā ar solidaritāti
jāuzņemas arī atbildība. Katrai dalībvalstij tagad jāievēro un jāpiemēro direktīva, kuras
nolūks ir saskaņot aizsardzību cilvēkiem, kas bēg, un pirms 2012. gada jāattīsta ilgtspējīga
patvēruma sistēma. Mēs esam apņēmušies to īstenot, un mums tas jādara solidaritātes garā,
apliecinot cieņu starptautiskām saistībām par kopējās drošības un stabilitātes nodrošināšanu
katram.
Jean Lambert, Verts/ALE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze! Es ļoti priecājos, ka
komisāre mums atgādināja, ka lielākā daļa kustības reģionā ir notikusi pašā Ziemeļāfrikā.
Pēc ANO Augstā pārstāvja bēgļu lietās vērtējuma vairāk nekā 400 000 cilvēku jau ir
pametuši Lībiju. Tas ir kaut kas tāds, kas liecina, ka daži mūsu deputāti, kuri noklausījušies
iepriekšējās debates par Procedūru direktīvu, rīkotos pareizi, ja atcerētos: cilvēku lielākā
daļa pārvietojas Ziemeļāfrikas iekšienē.
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Mēs ļoti atzinīgi vērtējam atbalstu, ko sniedz ANO Augstais komisārs bēgļu lietās un citas
amatpersonas, palīdzot pārvietotām personām. Tomēr pilnīgi pamatoti tiek paustas lielas
bažas par spiedienu uz Maltu un Lampedūzu. Tas ir svarīgi, bet nav vienlīdzīgs tam, kas
notiek Tunisijā un Ēģiptē. Tomēr arvien lielākas ir bažas par to, kas notiek ar
nepilngadīgajiem — ierodoties bez pavadošām personām vai tiekot atšķirtiem ierašanās
brīdī. Ir bažas, ka viņi nesaņem pienācīgu atbalstu vai identifikāciju. Mēs ceram, ka Komisija
pievērsīsies viņu un visu to pārējo situācijai, kurus pašlaik uzskata par īpaši neaizsargātiem.
Mēs atzinīgi vērtējam arī gatavību izskatīt Pagaidu aizsardzības direktīvu. Vai komisāre,
lūdzu, varētu nosaukt kritērijus, kurus viņa izmantos, lai izvērtētu, vai virzīt uz priekšu
ieteikumu?
Rui Tavares, GUE/NGL grupas vārdā. – (PT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Bēgļi tika
uzņemti Lampedūzā drausmīgos apstākļos — bez pārtikas vai iekārtotām tualetēm:
apstākļos, kas faktiski bija necilvēciski. Pašlaik aizturēšanas centrs ir slēgts, tam nevar
piekļūt ne nevalstiskas organizācijas, ne žurnālisti, ne, iespējams, pat parlamenta deputāti.
Itālijas Bēgļu padome pieprasa, lai šiem bēgļiem tiktu piešķirti pagaidu aizsardzības orderi
saskaņā ar Direktīvas 2001/55/EK nosacījumiem, un jūs, komisāre, šo iesniegumu
apstiprinājāt. Es pateicos jums par šo rīcību, jo iesniegums bija apjomīgs un visaptverošs.
Ir jautājumi, kuriem mēs piekrītam, un ir tādi jautājumi, kuriem mēs nepiekrītam. Taču ir
arī vārds tam, kas traucē šai visaptverošajai rīcībai: dalībvalstu liekulība.
Jūs, komisāre, runājāt par koplēmuma panākšanu jautājumā par pārvietošanu. Es kā
referents varu teikt, ka Parlaments ir gatavs izskatīt katru ideju, ko Padome iesniedz. Taču
mēs esam gaidījuši pusotru gadu, un mēs neesam dzirdējuši nevienu ideju par pārvietošanu.
Šī dalībvalstu liekulība ļāva pulkvedim Gaddafi gadiem slēpt bēgļus un imigrantus, kamēr
tās viņam pārdeva ieročus. Tieši tāpēc visas runas par resursu trūkumu pašlaik arī ir pilnīgi
liekulīgas. Tikai 2009. gadā vien Eiropas Savienības valstis nopelnīja EUR 343 miljonus,
pārdodot ieročus pulkvedim Gaddafi, bet sākotnējais apjoms, ko tās atvēlēja arābu revolūcijas
bēgļu uzņemšanai, bija EUR 3 miljoni: simtreiz mazāk. Es uzskatu, ka šī starpība izteic
visu.
Mara Bizzotto, EFD grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi!
Lampedūzu ir ieņēmuši desmitiem tūkstošu ziemeļāfrikāņu, kurus sala nekad nebūs spējīga
pieņemt. Uz Itāliju nedēļām ilgi ir devušies simtiem kuģu ar nelegāliem imigrantiem. Ja
mēs nereaģēsim kopā, ja ES nereaģēs, pārvietoto cilvēku migrācijas vilnis turpināsies.
Nelegālie imigranti, kas ieradušies pēdējos mēnešos, ir jāsūta mājās. Tomēr, izņemot dažus
solidaritātes vārdus, Itālijas valdība ir atstāta viena pati šīs nepieredzētā apjoma bibliskās
pārceļošanas risināšanā.
Kur ir Eiropa? Līdz šim Brisele ir bijusi vainojama par slēpšanos; mani līdzpilsoņi vairs
nevar ilgāk paciest tās apkaunojošo izturēšanos. Eiropa ir atstājusi Itāliju vienu šajā
nepieredzētajā ārkārtas situācijā. Eiropai turpretī vajadzēja palīdzēt Itālijai nelegālo imigrantu
repatriēšanā un atbalstīt arī Itālijas valdības centienus novērst, ka tūkstošiem cilvēku
joprojām pamet galvenokārt Tunisiju.
Cits jautājums ir Lībijas bēgļi: Eiropai jāatbalsta Itālija ar identifikāciju un loģistikas vadības
operācijām, bet visvairāk tai jāstrādā, lai nodrošinātu, ka bēgļus uzņem visās dalībvalstīs.
No kara bēgošo uzņemšana nevar būt tikai Itālijas slogs. Ir laiks pārstāt runāt. Eiropas
Savienībai jāpadara sava klātbūtne sajūtama. Mēs nevaram pieņemt faktu, ka Itālija ir
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piepildīta ar nelegāliem imigrantiem, bet Francija apkaunojošā veidā viņus atraida. Nelegālie
imigranti jāsūta atpakaļ mājās, un visām dalībvalstīm jāapņemas pieņemt Lībijas bēgļus.
Philip Claeys (NI). – (NL) Priekšsēdētājas kundze! To, kas patlaban notiek mūsu acu
priekšā Lampedūzā, jau 1973. gadā aprakstīja un paredzēja franču rakstnieks Jean Raspail
savā pravietiskajā romānā „Svēto nometne”. Vienīgā atšķirība ir tā, ka realitāte pārspēj
izdomu.
Eiropai jāuzņemas šīs situācijas kontrole, nevis jāļauj vienkārši visam notikt. Ir absurdi
vispirms aplaudēt režīma maiņai Tunisijā un Ēģiptē un pēc tam nekavējoties masveidīgi
pieņemt migrantus jeb, precīzāk sakot, tā sauktos bēgļus no šīm valstīm. Ikviens zina, ka
praktiski neviens tajos kuģos, kas pietauvojušies Lampedūzā, nav tiesīgs pretendēt uz
politiska bēgļa statusa piešķiršanu. Tomēr šiem cilvēkiem pašlaik atļauj ierasties Eiropas
teritorijā, un ar visāda veida subsidētu grupu, cilvēku tirgotāju un dārgu advokātu atbalstu
viņi uzsāks procedūras, velkot tās tik ilgi, cik iespējams, un, ja nepieciešams, noies pagrīdē,
ja viņus neatzīs par bēgļiem.
Spriežot pēc pašreiz notiekošā, FRONTEX neaizsargā Eiropas ārējās robežas; tas izturas
kā sava veida apsveikšanas komiteja. Šos kuģus vajadzētu eskortēt atpakaļ uz vietām, no
kurām tie ierodas, un īstie bēgļi būtu pēc iespējas jāuzņem viņu pašu reģionā, nevis Eiropā.
Būtiski svarīgi ir arī tas, ka daudzas starptautiskas konvencijas tiek pielāgotas šīsdienas
vajadzībām.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Priekšsēdētājas kundze! Es vēlētos
izteikties un izmantot šīs debates, lai runātu par pamatjautājumu: ārkārtas situāciju. Vienatnē
to nevar pārvarēt.
Šīs problēmas sakne, kā visiem zināms, ir nestabilitāte Tunisijā un Ēģiptē un karš Lībijā.
Taču ir robeža tam, cik ilgi tas var vilkties: diemžēl, tas ilgst satraucoši ilgi. Tāpēc mums
jālemj, kā mēs varam izmantot savu kopējo politiku, lai kontrolētu ārkārtas situāciju, jo
viņi vieni paši ar to nevar tikt galā.
Manuprāt, priekšsēdētājas kundze, komisāre, solidaritātei ar upuriem un solidaritātei ar
mītnes valstīm un reģioniem ir jābūt mūsu prioritātei.
Mums ir instrumenti, ko mēs pienācīgi neizmantojam. Mums ir četri fondi:
Malmström kundze īsi un skaidri mums nosauca summas, kuras man šķiet smieklīgas. Viņa
runāja par EUR 30 miljoniem, EUR 25 miljoniem pēc pieprasījuma utt. Tomēr mūsu četri
fondi — Bēgļu fonds, Atgriešanās fonds, Ārējo robežu fonds un Integrācijas fonds — kopā
ir gandrīz EUR 3 miljardi, kas paredzēti finanšu plānos.
Malmström kundze, man liekas, ka šie fondi jāizmanto ārkārtas situācijām, jo mums jābūt
iespējai tos lietot un tos pielāgot. Mūsu ierobežojumus attiecībā uz sadarbību un solidaritāti
simbolizē trauslums, ko operācijā Hermes ir demonstrējusi Eiropas Aģentūra operatīvās
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām. Cilvēku, kuri bēg
no kara un bēg no izmisuma, ierašanās arvien lielākā skaitā spilgti parāda, cik ierobežota
ir šī jauda. Viņi nespēj ar to tikt galā vieni paši.
Kurš varēs? Eiropas Savienībai ir nepieciešamā solidaritāte, lai reāli apmierinātu šā ārkārtas
stāvokļa prasības.
Ana Gomes (S&D). – (PT) Priekšsēdētājas kundze! F. Provera ziņojumam nebūtu bijis
iespējams izvēlēties vēl problemātiskāku periodu. Tunisija un Ēģipte, valstis ar milzīgām
ekonomiskām problēmām, jau ir atvērušas savas durvis vairāk nekā 400 000 bēgļu no
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Lībijas. Neskatoties uz to, Eiropas valdības ir izvēlējušās izlikties nemanām un ignorēt
20 000 cilvēku, kas uzturas Lampedūzā necilvēciskos apstākļos. Revolūcijas Ziemeļāfrikā
ir vēl vairāk palielinājušas spiedienu uz Eiropas Savienības dalībvalstīm ar prasību izpildīt
humānās saistības par bēgļu uzņemšanu un izveidot jaunu migrācijas politiku, kas balstās
uz solidaritāti un pārējām Eiropas Savienības pamatvērtībām un principiem, Aizvērto
durvju un piespiedu atgriešanās politika, ko dažas dalībvalstis izmanto pēdējos gados
attiecībā uz saviem Vidusjūras reģiona kaimiņiem, būtu varējusi novērst dažu migrantu
nonākšanu Eiropā, palielinot kontroli Ziemeļāfrikas ostās, patrulējot Vidusjūrā un pat
izmantojot dažas brutālākas metodes, piemēram, elektrošoku. Taču tas noticis par
skandalozi augstu cenu: uz migrantu un bēgļu tiesību rēķina, kurus piespiedu kārtā nosūtīja
atpakaļ uz tādiem režīmiem kā Gaddafi režīms.
Pašreizējā ārkārtas situācijā ir prasība pieņemt kopēju patvēruma sistēmu ar vienādu
atbildību, tostarp pagaidu aizsardzības mehānismu un daudz lielāku izvietošanas
piedāvājumu. Mums vajadzīga jauna migrācijas stratēģija, kurā tiek ņemti vērā migrācijas
sākotnējie cēloņi, piemēram, nabadzība, diskriminācija, konflikti un politiski spaidi citu
faktoru starpā. Ja tās nebūs, kontrabandisti vienmēr spēs atrast alternatīvus maršrutus.
Tāpēc cilvēktiesību, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai jākļūst par reālu
stratēģisku prioritāti Eiropas Savienības ārpolitikā, kā arī attīstības programmās Vidusjūras
un citiem reģioniem.
Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Ārkārtas situācija
ir nopietna mācība Eiropas patvēruma un imigrācijas politikai. Atkal ir acīmredzams, ka
ES rīcībā nav tiesiskas un operatīvas pamatstruktūras, kas dod iespēju pārvarēt ārkārtējus,
bet neprognozējamus notikumus, piemēram, tādus kā iepriekšējo mēnešu notikumi
Ziemeļāfrikā.
Lampedūza, Itālija un Dienviditālija maksā par šīm kļūdām, bet galvenie maksātāji ir bēgļi,
kurus uzņem šādā necilvēciskā veidā. Neskatoties uz Līguma par ES darbību 80. pantu un
solidaritātes vienlīdzīgas sadales principu, visas valstis faktiski rūpējas tikai pašas par savām
lietām, un Francijas attieksme, kurai ir kopēja robeža ar Itāliju, ir nepieņemama pašreizējā
Eiropas notikumu attīstībā. Saistībā ar to es mudinu Komisiju apsvērt iespēju pieprasīt no
Francijas valdības skaidrojumu.
Gadiem ilgi Eiropas Savienībai ir bijušas līgumu attiecības ar trešām valstīm, kurās valda
diktatūra, finansējot to darbības un izvirzot komerciālas intereses augstāk par
demokrātiskām prasībām. Eiropa joprojām klusēja pirms Lībijas uzbrukumiem: vai tā
grasās joprojām klusēt, redzot neciešamo situāciju telšu nometnēs?
Protams, mēs visi piekrītam, ka nevaram slēgt darījumus ar pulkvedi Gaddafi, taču pirms
dažiem mēnešiem es nedzirdēju nekādus iebildumus pret Itālijas-Lībijas līgumu, kas ir
novedis pie tā, ka imigrācijas jautājums pašlaik tiek risināts visnehumānākajā veidā. Šodien
prezidents Berlusconi mēģināja izmantot tādu pašu pieeju Tunisijai, piedāvājot naudu.
Varbūt tomēr jaunā Tunisijas valdība ir guvusi mācību.
Taču, vai jums tas patīk vai nepatīk, ES un 27 dalībvalstu pienākums ir rīkoties, turot prātā
starptautiskās solidaritātes un cilvēktiesību aizsardzības vispārējo prioritāti. Šā iemesla dēļ
es ceru, ka Eiropas Komisija ierosinās pēc iespējas ātri ārkārtas stāvokļa procedūras ieviešanu,
kas noteikta ar Direktīvu 2001/55/EK par pagaidu aizsardzību, un ka šo priekšlikumu
Padome pieņems tuvākajā nākotnē, jo citādi viss būs bijis veltīgs.
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Es pieprasu arī nosūtīt uz Lampedūzu parlamentāru delegāciju, nevis politisko grupu
delegāciju, lai pārbaudītu gan imigrantu humānos apstākļus, gan neizraidīšanas principu.
Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Šis ir delikāts
ziņojums, un man jākritizē tā virsraksts. Vārdu „migrācijas plūsmas” lietošana nosaka toni:
rodas iespaids, ka migranti ir preces vai iebrucēji.
Šis ir vēsturisks posms Vidusjūras reģiona dienvidu daļas tautām un mums, bet bailēs no
masveida imigrācijas ES un dalībvalstis atturas radīt jaunu dinamismu.
Nesenās demokrātiskās kustības dienvidos palīdzēja mums apzināties savas pretrunas. Tās
vēlreiz ir pierādījušas mūsu novecojušās un realitātei neatbilstošās sadarbības politikas
nekonsekvenci un iztēles trūkumu. Ir pēdējais laiks Eiropas Savienībai īstenot migrācijas
politiku, kas saskan ar mūsu vērtībām un atzīst, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā cilvēki ir
kustīgi, pasaulē, kurā cilvēki pārvietojas.
Joprojām runāt par migrācijas plūsmām ir absurds un pret mūsu humānisma vērtībām. Ja
mēs, eiropieši, gribam būt ietekmīgi līdzdalībnieki pasaulē, mums jāmaina sava pieeja un
jāstrādā, lai radītu uz solidaritāti balstītu Savienību Vidusjūras reģionam; mēs to nevaram
izdarīt, nepārskatot mobilitātes politiku vai to, ko šodien sauc par migrācijas politiku.
Mums jāpiepilda dienvidu tautu cerības.
Mūsu politiku vairs nedrīkst noteikt bailes no imigrācijas. Robežu kontroles pastiprināšana
nedrīkst vairs ilgāk būt mūsu galvenā sadarbības nolīgumu īstenošanas motivācija, kā tas
bija Lībijas gadījumā.
Mums jāpārskata nosacījumi, kas nepieciešami visu nolīgumu parakstīšanai par personu
pārvietošanos, kuros ietilpst nolīgumi par atpakaļuzņemšanu, lai tiktu ievērotas
cilvēktiesības. Mūsu rīcībai joprojām raksturīga vadīšanās pēc drošības apsvērumiem pieejā
mobilitātei, kas neatbilst mūsu vērtībām un prasībai aizsargāt iedzīvotājus. Berlusconi kunga
un Guéant kunga skandalozā nostāja ir enerģiski jāatmasko.
Komisāre, kāda politika mums jāpieņem, lai izveidotu īstu Savienību Vidusjūras reģionam,
tādu, kurā mēs izrādītu solidaritāti ar dienvidu tautām, kas patlaban jūtas atraidītas?
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Apvienotā
kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa nebalsos par šo ziņojumu.
Jāatzīst, ka tajā ir daži pozitīvi punkti, bet tos pastāvīgi apstrīd noteiktu dalībvalstu, tostarp
manas pašas valsts, praktiskā rīcība.
Šajā ziņojumā pausta atteikšanās redzēt, ka migrācija pirmām kārtām ir dienvidu-dienvidu
jautājums. Nespēja to atzīt nozīmē, ka spriedze vienkārši palielināsies un grūdīs daudzas
no šīm valstīm mazliet dziļākā nabadzībā.
Taisnība, Eiropas Savienība nevar visus pasaules trūcīgos cilvēkus uzņemt, bet tai nedraud
šāds pienākums; ir skaitļi, kas to pierāda neatkarīgi no kņadas, ko daži saceļ. Eiropas
Savienība nevar dot pajumti visiem pasaules trūcīgajiem cilvēkiem, bet tai būtu jādod
ieguldījums proporcionāli tās bagātībai, vajadzībām un kaitējumam, ko tā ir radījusi un
ko daži tās uzņēmumi joprojām rada, izlaupot šo valstu resursus. Šis ziņojums ieturēts uz
iekšieni vērstas, cietoksnim līdzīgas Eiropas tradīcijā, kura ignorē pati savas, jo īpaši
demogrāfiskās intereses.
Nē, Eiropas Savienība neko nav iemācījusies no revolūcijām, kas notiek arābu valstīs. Tā
neizrāda solidaritāti. Dažās dienās tunisieši ir devuši pajumti vairāk nekā 100 000 Lībijas
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bēgļu, nodrošinot atdarināšanas cienīgus nosacījumus. Nē, komisāre, Eiropas runas neatsver
problēmas, ar kurām saskaras pasaule. Tā tikai sekmēs dažu dalībvalstu ksenofobisko
politiku, un to es nožēloju.
Mario Borghezio (EFD). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Pirmkārt, es
vēlos pateikties komisārei Malmström par viņas neatlaidīgo darbu nedēļu pēc nedēļas,
nodarbojoties ar šo episko katastrofu — jo tieši tā arī notiek.
Ir izteiktas piezīmes ne tikai šajā Parlamentā, mēģinot samazināt un padarīt mazsvarīgu
to, kas mūsu valdībai, mūsu valstij un mūsu cilvēkiem ir bijis jāpiedzīvo. Šī ir bijusi un
joprojām ir nepieredzēta izmēra ārkārtas situācija — gan humānā, gan citādā nozīmē. Es
uzskatu, ka mūsu valdība un jo īpaši mūsu cilvēki patiešām sevi ir labi apliecinājuši
starptautiskās sabiedriskās domas izpratnē. Lampedūzas iedzīvotāji izturējās izcili, pirmkārt,
viesmīlīgi uzņemot migrantus un pēc tam sniedzot viņiem palīdzību paši no savām kabatām,
un tad noteiktā brīdī viņi teica: „Mēs ilgāk tā vairs nespējam”, jo papildus cilvēktiesībām,
par kurām mēs Parlamentā spriežam katru dienu, mums jāņem vērā arī tautu tiesības,
tostarp tiesības saglabāt savu identitāti, savas darbības un, dabiski, būt pasargātām no
iebrukuma.
Migrantu vidū ir arī nelegāli imigranti, noziedznieki, kas iznākuši no cietuma. Tas pamatoti
rada bažas valstīm, kurām viņi jāpieņem. Turklāt, imigrācijai izaugot līdz — es atkārtoju
— invāzijas izmēriem, mums ar šo jautājumu jāsaskaras.
Mēs simtprocentīgi esam savu cilvēku pusē bez nekādiem nosacījumiem vai iebildumiem.
Eiropas Savienībai par to ir jāiestājas un jāņem tas vērā, komisāre. Papildus cilvēktiesībām
mums jāņem vērā savas tiesības, vietējo tautu tiesības. Šā iemesla dēļ mēs pilnībā atbalstām
Itālijas valdības pašreizējos centienus Tunisijā, jo salīdzinājumā ar pieticīgajiem skaitļiem,
kurus nosauca komisāre, Itālijas valdība piedāvā Tunisijai daudz. Daudz tiek darīts, un mēs
esam pārliecināti, ka sasniegsim jūtamus rezultātus.
Tomēr mums jāpāriet no vārdiem pie darbiem, un FRONTEX nedara, kas tam būtu bijis
jādara, lai izbeigtu šo nīstamo pārvadāšanu, jo tā ir apkaunojums Vidusjūras reģionam, un
Eiropas Savienība par to daļēji ir atbildīga. Tāpēc es saku, izbeidziet cilvēku tirdzniecību,
un es saku „jā” šo valstu Maršala plānam.
Andreas Mölzer (NI). – (DE) Priekšsēdētājas kundze, Malmström kundze! Ir labi zināms,
ka cilvēki no pārapdzīvotām, mazattīstītām valstīm riskē ar dzīvību katru dienu, jo ES ar
savām pseidohumānisma idejām nav skaidri pateikusi, ka noteikumi, kas piemērojami
migrantiem, nav tādi paši kā noteikumi, kuri piemērojami bēgļiem.
Saskaņā ar Ženēvas Konvenciju attiecībā uz bēgļu statusu bēgļi, kā mēs visi zinām, ir cilvēki,
kuri, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas vai politiskās pārliecības dēļ, atrodas
ārpus savas nacionālās piederības valsts. Taču šī definīcija neattiecas uz lielāko daļu cilvēku,
kas Eiropā ieplūst ik dienas. Neatkarīgi no situācijas savā izcelsmes valstī viņi grib tikai
braukt kaut kur uz ES — uz zemi, kurā, viņuprāt, upēs plūst piens ar medu —, lai izmēģinātu
laimi šeit un parasti tikai tādēļ, lai tiktu iereģistrēti mūsu sociālajās sistēmās. Tam, iespējams,
var būt jēga viņu skatījumā, bet mums kā Eiropas Parlamenta deputātiem ir jākalpo eiropiešu
interesēm. Tajās noteikti neietilpst pastāvīgs atbalsts miljoniem ekonomisko migrantu,
kas bez mūsu darba tirgum piemērotas izglītības un kvalifikācijas vienkārši nav mums
īpaši noderīgi.
Būtu arī ārkārtīgi netaisni pret tādām valstīm kā Tunisija un īpaši Lībija, kuras tagad tikai
atbrīvojas no diktatoriska režīma un nostājas uz demokrātijas ceļa un kurām būs jāsakopo
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visi spēki, kādi tām ir, lai no jauna uzceltu savu valsti. Šiem ļaudīm jāattīsta pašiem savas
valstis.
Kopš Ben Ali diktatūras beigām Tunisija ir brīva valsts. Arī šī situācija ir jāņem vērā šeit,
Eiropas Savienībā diskusijās par to, kā rīkoties ar cilvēku masveida pieplūdumu no
Ziemeļāfrikas. Tāpēc visi ekonomiskie migranti, manuprāt, būtu jāsūta atpakaļ, pirms viņi
sasniedz Eiropu. Viņiem nebūtu jāļauj ierasties pat Lampedūzā, un mums būtu jāpiešķir
ES aģentūrai FRONTEX pienācīgas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka viņi nevar ierasties.
Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Mēs
esam dzirdējuši par daudziem pasākumiem un iniciatīvām, kas noteikti vieš pārliecību un
ievēro nosacījumus, ko pieprasīja Itālijas delegācija sanāksmē, kura mums notika pagājušajā
nedēļā kopā ar delegācijas vadītāju priekšsēdētāju Barroso: vairāk solidaritātes, vairāk
līdzekļu, vairāk konkrētības un vairāk mērķtiecīgas darbības Lampedūzai, Maltai un visām
valstīm, kuras pakļautas ārkārtējam migrācijas spiedienam, kurš ir risināms tikai ar Eiropas
pārvaldību.
Šie cerību viesošie paziņojumi dabiski saskan ar mūsu uzskatiem par Direktīvas 2001/55/EK
5. panta piemērošanu. Mēs ticam, ka to var iesniegt Padomei pilnīgi saprātīgā termiņā.
Saskanīgāka Eiropas kaimiņattiecību politika, kas pamatojas uz rezultātiem un primaritātes
politiku robežreģionu labā, kuri var izmantot resursus, lai nodrošinātu, ka viņu jaunie
cilvēki var iegūt darbu un izaugsmes iespējas savā zemē. Labāks un atbilstošāks operatīvais
plāns aģentūrai FRONTEX, kas faktiski ir apliecinājusi savu noderīgumu, veicot kopēju
patrulēšanu šajā ārkārtas situācijā. Mēs uzskatām, ka sadaļa par finansējumu migrācijai
paredz turpmākas rīcības iespēju saistībā ar ārkārtas stāvokli, kuru pašlaik visi apzinās.
Komisāre Malmström, mēs neesam minējuši kompensācijas pasākumus. Komisāra Hahn
nav kopā ar jums, un, iespējams, būtu bijis noderīgi, ja viņš būtu šeit. Struktūrfondu
pārskatīšana, politika, kas ņem vērā ārkārtas situāciju, pievilcīguma mazināšana, Sicīlijas
reģiona pievilcīguma sodīšana attiecībā uz makšķerēšanu un tūrismu, par to Lampedūzai
un Sicīlijai jāsaņem kaut kāda kompensācija.
Simts piecdesmit tūkstoši ēģiptiešu ir atgriezušies Lībijā, bet ar to šis migrācijas jautājums
nebeidzas. Šā iemesla dēļ mums jārīkojas ļoti noteikti ar stingru un izlēmīgu Eiropas politiku,
un mums jātic, ka jūs un priekšsēdētājs Barroso varēs attīstīt šādu stratēģiju ar visaptverošu
migrācijas plānu. Mēs nevaram gaidīt uz citiem pasākumiem, un mēs esam pārliecināti, ka
līdz šā mēneša beigām Eiropa nāks klajā ar migrācijas plānu ilgi gaidītās solidaritātes
interesēs, kuru mēs beidzot gribam redzēt darbībā.
John Attard-Montalto (S&D). – Priekšsēdētājas kundze! Vispirms, es dzirdu, kā daži —
ne visi — mani kolēģi, kas piedalās šajās debatēs, viņi min migrāciju kā kaut ko tādu, kas
pašlaik nenotiek, bet gatavojas notikt.
Cilvēciska traģēdija faktiski notiek, kamēr mēs šeit Parlamentā runājam. Daudzos gadījumos
mēs runājam par to, vai piekrītam vai nepiekrītam, bet tas, par ko mums būtu jābūt
vienprātībai, ir, ka šī traģēdija, kas risinās mūsu durvju priekšā — dažus simtus kilometru
no Eiropas Savienības dienvidu robežas — notiek tieši pašlaik un turpinās pieaugt. Taču
mēs joprojām debatējam, kaut arī ir rīks — Padomes Direktīva 2001/55/EK — kuru pēc
Komisijas ieteikuma Padome var laist darbā.
Kā mēs taisāmies izmērīt, vai pieplūdums ir liels, nav liels vai ir diezgan liels, ja viss jau ir
pagājis? Eiropas Savienībai ir jānolemj, vai tā grib rīkoties vai reaģēt. Mēs reaģējam, ja viss
jau ir noticis. Nebūsim vakardienas cilvēki. Būsim šīsdienas iestāde.
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Sarah Ludford (ALDE). – Priekšsēdētājas kundze! Efektīva vadība, saskanība, solidaritāte,
atbildība: to uzskata par ES kopējās imigrācijas politikas pamatiem. Pretstatiet to ES faktiski
veiktajam pēdējos desmit gados, kas novērtējumā pelnījis trīs no iespējamiem desmit
punktiem Tā nav Komisijas vaina, kura radījusi politiku un nākusi ar veselu straumi tiesību
aktu, bet lielā mērā dalībvalstu vaina. Ir laiks izrauties no reaktīvās un haotiskās atpalicības
un pāriet uz proaktīvu, labi vadītu soļošanu pirmajās rindās. Varbūt mums derētu skatīties
uz tādu valsti kā Kanāda, jo īpaši uz tās politiku attiecībā uz legālo migrāciju.
Manai valstij, Apvienotajai Karalistei, ir bijusi sveša jebkāda ideja par kopēju politiku. Es
paužu nožēlu par to, bet kad tik daudzi no iztaujātajiem cilvēkiem tādās vietās kā
Lampedūza saka, ka viņi drīz vēlas doties ziemeļu virzienā un bieži tieši uz Apvienoto
Karalisti, tas nepalīdz pārliecināt manu valsti, kurā ir bijusi ļoti liela imigrācija, atcelt
robežkontroli.
Es ticu solidaritātei. Es uzskatu, ka tagad ir jāizmanto Pagaidu aizsardzības direktīva. Tomēr
noteikti ir jābūt visu dalībvalstu atbildībai — gan valstīm ziemeļos, gan arī dienvidos —
par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu attiecībā uz migrantu uzņemšanu un prasību apstrādi
ar finansiālu un citādu palīdzību, un arī par integrāciju un darba tiesību aizsardzību.
Solidaritātei un atbildībai jādarbojas abos virzienos.
Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Es neuzskatu, ka mēs varam,
no vienas puses, atzinīgi vērtēt revolūciju Tunisijā un, no otras puses, pieprasīt, lai valsts
īsteno tādu robežkontroles politiku, kāda pastāvēja Ben Ali diktatūras laikā,. Es uzskatu,
ka mums jāpārstāj izdarīt spiedienu uz Tunisijas valdību, kurai jārisina daudz citu lietu:
pašai savi bēgļi — kā jau tika teikts — un sava demokrātiskā pārejas procesa pārraudzīšana.
Tātad situācija ir jauna un ārkārtēja, un tā varbūt ļauj mums izdomāt pienācīgus risinājumus,
vienlaikus izrādot solidaritāti. Baronesei Ludford ir taisnība — tieši tās mums trūkst visvairāk
Eiropas Savienības iekšienē. Es uzskatu, ka Eiropas Komisijas un Parlamenta darbs varētu
būt, pirmkārt, pasludināt moratoriju tunisiešu atpakaļsūtīšanai, jo tas patiešām ir nepareizi
un nepienācīgi. Mums jāpiešķir arī ārkārtēja uzturēšanās atļauja tunisiešiem, kas jau ir
ieradušies Francijā un Itālijā, jāgarantē iekļūšana Eiropā cilvēkiem, kuri lūdz aizsardzību,
un jāatturas no jebkādu pasākumu veikšanas vai nolīgumu noslēgšanas, kas varētu stāties
ceļā šādai aizsardzībai, piemērot — kā jau teikts — 2001. gada direktīvas noteikumus
visiem, kam tiesības tos izmantot, un bēgļiem, kas atrodas pie robežas starp Tunisiju un
Lībiju, ierādīt pajumti kā daļu no pārvietošanas procesa.
Tālāk es uzskatu, ka mums jādomā par sadarbības saikņu veidošanu ar šīm nākamajām
pilnīgi demokrātiskajām valstīm, lai tunisieši varētu ierasties un strādāt, studēt, ceļot pilnīgi
legāli, lai radītu reālus mobilitātes kanālus starp Vidusjūras baseina abiem krastiem.
(Aplausi)
Willy Meyer (GUE/NGL). – (ES) Priekšsēdētājas kundze! Es uzskatu, ka Lampedūza ir
kļuvusi par Eiropas Savienības imigrācijas politikas necilvēcības simbolu. Tā nav tikai
pēkšņi radusies problēma; tā ir strukturāla problēma.
Es atceros 2009. gada 14. februāri iepriekšējā parlamentārā sesijā. Es devos uz Lampedūzu
ar savas parlamentārās grupas delegāciju. Tas bija ceļojums uz elli; patiešām uz elli! Tā
migrācijas politika nebalstījās uz sapratni, ka emigrēšana ir tiesības, nevis noziegums, un
tā nedarīja neko, lai garantētu neaizskaramo principu par tiesībām lūgt patvērumu.
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2009. gadā Lampedūzā netika darīts nekas, lai noteiktu cilvēku identitāti vai apstrādātu
patvēruma pieprasījumus, līdz cilvēki izdarīja to, kas viņiem bija jādara: sacēlās, dumpojās,
jo viņi dzīvoja kā dzīvnieki.
No 2009. gada līdz 2011. gadam nekas nav mainījies. Faktiski varētu teikt, ka kaut kas
tomēr mainījās: prezidents Berlusconi parakstīja nolīgumu ar pulkvedi Gaddafi, neskatoties
uz to, ka pulkvedis Gaddafi neievēroja starptautiskās tiesības un izraidīja Apvienoto Nāciju
Organizācijas Augsto komisāru bēgļu lietās, zinot, ka viņam Lībijā bija 9 000 bēgļu, tajā
pašā Lībijā, kuru pašlaik bombardē pēc humāna aicinājuma.
Šī liekulība ir tā, kas jāmaina. Tieši tam Eiropas Savienībā ir būtiski jāmainās.
Gerard Batten (EFD). – Priekšsēdētājas kundze! Padomes lēmums pieņem ANO Drošības
padomes rezolūciju. Ļaujiet man to citēt: „Veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu
civiliedzīvotājus un civiliedzīvotāju apdzīvotos apgabalus, kuri ir pakļauti uzbrukumu
briesmām Lībijā, vienlaikus nepieļaujot nekāda ārvalstu okupācijas spēka pielietojumu
nevienā Lībijas teritorijas daļā”.
Šajā teikumā ietvertas divas pilnīgi pretrunīgas idejas. Kā var aizsargāt civiliedzīvotājus
pret uzbrukumu, neieņemot nevienu teritorijas daļu, lai to izdarītu? Kā valstis ar senu un
slavas pilnu militāro vēsturi, piemēram, Lielbritānija un Francija, var pieņemt tik bezjēdzīgu
politiku? Atbilde ir vienkārša: to tām liek darīt Eiropas Savienības Kopējā ārpolitika un
drošības politika Lisabonas līguma rezultātā. Tās vairs nekontrolē pašas savu ārpolitiku.
Padomes lēmumā tālāk teikts, ka atbildība par Savienības militāro politiku gulstas uz
kopējās ārpolitikas un drošības politikas augsto pārstāvi. Tātad baronesei Catherine Ashton
būs iespēja sākt savu pirmo karagājienu un ierakstīt karu vēsturē savu vārdu līdzās tādiem
dižiem vārdiem kā Rommel, Montgomery un Eisenhower. Lai viņai veicas, bet, visticamāk, šī
idiotiskā politika beigsies ar katastrofu visiem, uz ko tā attiecas.
Rietumu, jo īpaši Eiropas valstu prioritātēm būtu jābūt rosināt mērenu režīmu izveidi
Ziemeļāfrikā ar visiem diplomātijas līdzekļiem un aizsargāt mūsu pašu robežas no
turpmākām migrācijas plūsmām. Iespējams, ka tā nav politiski korekta atbilde, bet tā ir
saprātīgu nāciju valstu reālistiska atbilde, ja tām būtu iespēja šos lēmumus pieņemt.
Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Priekšsēdētājas kundze! Pagājušajā piektdienā simtiem
tā saukto patvēruma meklētāju no bijušās Berberas izlauzās no savām uzņemšanas
nometnēm Itālijas kontinentālajā daļā. Šie imigranti bija uz tām pārvietoti, jo Lampedūza
bija pārpildīta. Priekšsēdētājas kundze, tā ir skarbā realitāte: tūkstošiem neperspektīvu
imigrantu no Berberas izmanto sava reģiona nestabilitāti, lai meklētu labāku dzīvi bagātajā
Eiropā.
Imigranti, kas tika intervēti televīzijā, skaidri norādīja, uz kurām pilsētām tie visvairāk grib
doties — uz Amsterdamu vai Romu, tas nebija svarīgi — vai, vēl sliktāk, viņi žēlojās par
cigarešu un dzērienu trūkumu, ko piegādā Itālijas iestādes. Jūs gandrīz labprāt aizmirstu
to, ka cilvēki apzināti izvēlas nelegālu statusu un apzināti nelikumīgi izmanto sociālos
pakalpojumus Eiropā. Šie tā sauktie patvēruma meklētāji, kurus es sauktu par cilvēkiem,
kas dzīvo uz citu rēķina, ir jāuzņem reģionā. Par viņu pajumti atbildīgas ir Āfrikas Savienība,
Arābu valstu līga vai briesmīgā Islāma konferences organizācija.
Eiropas Savienība nav atbildīga par šiem laimes meklētājiem. Ja viņi tomēr ierodas,
ievērojami paātrināsim šīs tā sauktās bēgļu patvēruma procedūras un pēc iespējas drīz
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sūtīsim viņus atpakaļ uz valstīm Berberā un tās apkaimē. Lai tās valstis uzņemas atbildību,
nevis mēs un ne pašlaik.
(Runātājs piekrita atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots atbilstoši zilās kartītes procedūrai saskaņā
ar Reglamenta 149. panta 8. punktu )
Silvia Costa (S&D). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlētos jautāt
savam kolēģim, EP deputātam, kurš tikko runāja, vai patiešām var uzskatīt, ka ir pareizi
izmantot terminus „cilvēki, kas dzīvo uz citu rēķina” un „laimes meklētāji”, runājot par
cilvēkiem, kas bēg no lielas politiskas nelaimes situācijas — un šajā jautājumā visas politiskās
grupas ir vienotas — tādas situācijas, kāda ir Ziemeļāfrikā.
Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nopietns apgalvojums un aicinu priekšsēdētāju kaut kādā
veidā atzīmēt teikto un noskaidrot, vai to var uzskatīt par pienācīgu šādās jutīgās debatēs,
kas skar dzīvu cilvēku ciešanas, kurus skaidri uzskata par būtnēm, kam ir tiesības ēst, kā
par viņiem tika teikts, „viņi pat pieprasa pārtiku un grib dzīvot uz citu rēķina”.
Manuprāt, ir ļoti nopietni, ka tas tika pateikts šajā Parlamentā, un es ceru, ka Eiropas pilsoņi
varēs izlasīt šo ārkārtīgi aso izteikumu, kas kalpo tikai tam, ka atklāj teicēja pilnīgo politisko
neatbilstību.
Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Priekšsēdētājas kundze Costa kundze! Jums ir taisnība,
es lietoju asus vārdus, bet šie vārdi ir ļoti skaidri. Mums Eiropas Savienībā tagad jānodarbojas
ar milzīgu bēgļu pieplūdumu, un vairākums kreiso saka, ka tie ir tikai nelaimīgi cilvēki,
kuri visi bēg no savām valstīm. Labi, bet kāpēc viņiem visiem jāierodas Eiropā? Es uzskatu,
ka sasniegt Eiropu kuģī ir grūtāk nekā nonākt Marokā vai Saūda Arābijā. Acīmredzams,
ka viņi ierodas šeit mūsu sociālo pakalpojumu dēļ un tāpēc, ka šeit viņi varēs saņemt naudu
no valdības. Jūs vienkārši to visu atļaujat!
Mums stingri jāvēršas pret to, un mums jānodrošina, ka mēs kā Eiropas Parlamenta deputāti
aizstāvam Eiropas Savienības pilsoņus. Ja jūs turēsieties pie šādas domāšanas, tas būs mūsu
sabrukums. Tālāk mēs skatīsimies uz Subsahāras Āfriku, un beigās visi ieradīsies šeit. Mēs
to nevaram atļauties. Tā ir jūsu pasaule, bet ne mana. Es vēlu jums panākumus, bet tas nav
tas, ko vēlas mūsu pilsoņi, noteikti ne Nīderlandē.
Simon Busuttil (PPE). – Priekšsēdētājas kundze! Pirms dažām dienām ES vadītāji paziņoja,
ka viņi ir pilnīgi gatavi konkrēti solidarizēties ar tām dalībvalstīm, kurās migrācijas spiediens
ir vislielākais. Nu tas laiks ir pienācis, jo Eiropas Savienību ir skārusi masveida kustība. Mēs
aicinām Eiropadomi turēt doto vārdu. Un lai solidaritāte būtu konkrēta, tai jānozīmē, ka
visas dalībvalstis piedalās atbildībā par pārvietotajiem cilvēkiem, kas bēg no Lībijas Eiropas
virzienā.
Mums jau ir rīks, mums tikai tas jāizmanto. Tas ir solidaritātes mehānisms, kas paredzēts
Direktīvā 2001/55/EK, kas kalpo divām lietām. Pirmkārt, dod pagaidu aizsardzību visām
pārvietotām personām, kas nonāk ES. Otrkārt, uzliek atbildību par viņu uzņemšanu uz
visām dalībvalstīm, nevis tikai uz to valsti, kurā viņi ir ieradušies. Mehānismu iedarbina
Padomes lēmums, ar kuru tiek konstatēts masveida pieplūdums. Tomēr tas seko pēc
priekšlikuma no Komisijas — no jums, komisāres kundze.
Nav šaubu, ka Lībiju pamet masveidīgi. Vairāk nekā 400 000 cilvēku ir aizbēguši no Lībijas
galvenokārt uz Tunisiju un Ēģipti, bet tagad arī uz ES valstīm. Pagājušajā nedēļā tikai
divdesmit četrās stundās Maltā ieradās vairāk nekā 800 cilvēku, vairums somālieši un
eritrejieši. Proporcionāli ņemot, ietekme ir tāda, kādu radītu 120 000 personu ierašanās
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Francijā tikai vienā dienā. Protams, tas tiktu kvalificēts kā masveida pieplūdums. Tātad
mums jāskatās nevis uz absolūtiem skaitļiem, bet uz skaitļu relatīvo nozīmi — to relatīvo
ietekmi uz ierašanās valsti.
Es patiešām vēršos pie jums, komisāres kundze, ar aicinājumu uzņemties politisko vadību
un sniegt šo priekšlikumu. Es vēršos arī pie Padomes ar aicinājumu turēt doto vārdu un
apliecināt konkrētu solidaritāti.
Claude Moraes (S&D). – Priekšsēdētājas kundze! Padome ir atteikusies radīt patvēruma
politiku un reālu oficiālu sloga sadali kopš 1999. gada. Runājot David Sassoli un savu Itālijas
kolēģu vārdā, tas, ko mēs šodien redzam Itālijā, ir ārkārtas situācija, kurai tiesību aktos nav
reāla atrisinājuma. Risinājumam jau bija jābūt atrastam līdz šai dienai. Uzņemšanas
procedūrām, kvalifikācijām — patvēruma pamatprasību kopumam, par ko mēs šodien
spriežam — bija jābūt ieviestam jau sen. Mums tad būtu bijusi pārvietošanas koncepcija
un sloga vienādas sadales koncepcija, bet mums tās nav.
Šā iemesla dēļ es saku savas grupas vārdā, ka mums jāpalīdz šajā ārkārtas situācijā. Es jo
īpaši aicinu Padomi — bet arī jūs, komisāre, — uzņemties politisku vadību un piemērot
Padomes Direktīvu 2011/55/EK. Tas radīs pārvietošanas situāciju, kas var vismaz nedaudz
atvieglināt slogu.
To darot — kā daži izteicās — mēs nevaram arī ignorēt savus pienākumus attiecībā uz
patvērumu un starptautiskajiem tiesību aktiem. Šie pienākumi attiecas uz tik daudziem
cilvēkiem, kas šajās dienās ir neaizsargāti un cieš. Patvēruma meklēšanas veicinošo faktoru
iemesli ir dziļi un būtiski — tā ir nabadzība un nestabilitāte. Tomēr mums pašlaik ir tāds
stāvoklis, kas ietekmē valstis dienvidos, un mums jāīsteno Padomes Direktīva 2001/55/EK.
Cornelia Ernst (GUE/NGL). - (DE) Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pievērsties trim
punktiem. Pirmkārt, mums skaidri jānorāda, ka mēs tiešām varam sniegt palīdzību bēgļiem
no Ziemeļāfrikas, īpaši no Tunisijas, un ka mēs arī gribam to darīt. Tāpēc arī es atzinīgi
vērtēju to, ka Komisija vēlas iedarbināt Direktīvu 2001/55/EK, lai sniegtu pagaidu
aizsardzību, un es vienlaikus aicinātu visas dalībvalstis, ne tikai Itāliju, bet arī Franciju un
Vāciju — galvenokārt, valstis, kas faktiski ir spējīgas ieguldīt — reāli to izmantot.
Otrkārt, mēs gaidām skaidru Komisijas paziņojumu par to, ka visi nolīgumi, kas noslēgti
ar tādiem diktatoriem kā Ben Ali vai Gaddafi attiecībā uz migrācijas novēršanu — tieši tā
es to raksturotu — nav spēkā. Īstas partnerattiecības ar trešām valstīm, kā norādīja
Malmström kundze, iespējams, nav salīdzināmas ar Itālijas priekšstatu par to, ka gatavība
uzņemt atpakaļ bēgļus ir nopērkama par EUR 150 miljoniem. Solidaritātes izrādīšanas
vietā attiecībā uz bēgļu novēršanu mums būtu jāizrāda praktiska solidaritāte ar Ziemeļāfrikas
valstīm, piemēram, Tunisiju, uz kuru aizbēguši 150 000 cilvēku.
Treškārt, mums jāsaprot, cik nestabils ir ES bēgļu novēršanas instrumentu pamats.
FRONTEX un Dublina II — mums jāpārdomā arī viss par tiem. Mums Eiropā vajadzīgi
liberāli patvēruma un migrācijas tiesību akti un citāda attīstības politika, kas būtu reāli
ilgtspējīga.
Constance Le Grip (PPE). – (FR) Priekšsēdētājas kundze! Šajā mūsu debašu posmā man
obligāti jāatkārto vai jāatbalsta dažas lietas, kas tika minētas iepriekš. Tomēr arī es tāpat
kā daži mani kolēģi deputāti gribēju teikt, ka problēmas, ar kurām mums pašlaik jāsaskaras
— problēmas, ar kurām jāsaskaras visai Eiropas Savienībai šajā brīdī — nav atrisināmas
vienai dalībvalstij.
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Nevienai dalībvalstij nav vienai pašai jāstājas pretī problēmām, kas radušās un ar kurām,
manuprāt, saskaras Eiropas Savienība kopumā. Eiropas Savienības spēja organizēties un
pārvaldīt situāciju, strādājot kopā kā viens vesels, ir tieši tas, ko es pieprasu. Es uzskatu, ka
faktiski tagad ir pienācis laiks likt pamatus reālai Eiropas imigrācijas un patvēruma politikai.
Eiropas patvēruma un imigrācijas pakts tika pieņemts pirms vairāk nekā gada. Tagad, es
uzskatu, ir laiks to piemērot ļoti konkrētā veidā.
Mēs dzirdējām komisāri, mēs dzirdējām daudzus viņas ieteikumus. Es vēlētos atgriezties
pie tiem un ļoti stingri atbalstīt dažus viņas priekšlikumus. Jā, mums par katru cenu
jāpalielina FRONTEX resursi. Mums jāpalielina tā cilvēku, materiālie un finanšu resursi,
un mums jānodrošina, lai tas var sniegt lielāku atbalstu operācijai Hermes un operācijai
Poseidon.
Jā, mums vajadzīgi ārpus kārtas, papildu resursi tām dalībvalstīm, kuras būtiski ir
ietekmējušas, es teiktu, palielinātās migrācijas plūsmas, kā mēs to redzam šodien. Tā būs
mūsu solidaritāte finanšu izteiksmē.
Jā, mums ir jāsaliedē ciešākas sadarbības saites ar Vidusjūras reģiona dienvidu daļas valstīm;
mums tās jāatbalsta, protams, jāpalīdz tām un jāatrod instrumenti. Komisāre minēja —
manuprāt, viņa devās uz Tunisiju runāt par šo jautājumu — mobilitātes partnerattiecības.
Jā, mums jāstiprina tie instrumenti saskaņā ar izpratni par atbildību, solidaritāti, kā arī
reālu, konkrētu darbību.
David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi!
Jūs jau droši vien esat sapratuši, ka šajā Parlamentā ir daudz solidaritātes, bet ar to vien
nepietiek. Lai ieviestu un nostiprinātu Eiropas imigrācijas politiku, mums kopā jāizdara
tas, ko citi nevar izdarīt, citiem vārdiem sakot, jāpanāk valdību konsenss.
Ņemiet savus priekšlikumus un iesniedziet tos Padomei. Mēs jūs atbalstīsim, jo jūs jau droši
vien esat sapratusi, ka, izņemot dažas ksenofobiskas piezīmes, jūs šajā Parlamentā baudāt
lielu cieņu un lielu solidaritāti. Parlaments to vēlreiz apstiprinās rītdien, sakot „nē”
repatriācijām, „jā” Direktīvas 2001/55/EK īstenošanai un „jā” šīs direktīvas 25. panta
īstenošanai.
Rītdien mēs izdarīsim savu darāmā daļu Parlamentā. Tomēr mums vajag, lai citi padara
savu daļu, lai valdības nav tik savtīgas, lai var redzēt, kā mēs sponsorējam solidaritāti, kas
nepieciešama Eiropas politikas īstenošanai. Jūsu darbs, dabiski, ir šo pūļu galvenā daļa, jo
bez valdībām Eiropa būs vājāka.
Carlos Coelho (PPE). – (PT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre Malmström, dāmas un
kungi! Mēs visi esam izteikušies par to, kā mēs saskaramies ar migrācijas plūsmu
palielinājumu gan apjomā, gan sarežģītībā. Pastāvīga konflikta situācijām Afganistānā,
Somālijā un Kongo Demokrātiskajā Republikā tagad pievienojas satraucoši daudz jaunu
gadījumu, piemēram, Ēģiptē, Tunisijā un Lībijā, kas ir pasliktinājis situāciju.
Dalībvalstis, ko migrācijas radītie spiedieni ģeogrāfisku iemeslu dēļ ir vairāk ietekmējuši,
arī ir pieredzējušas, ka to reaģēšanas spēja ir ievērojami mazināta. Haosa situācija
Lampedūzas salā, ko vairāki runātāji jau ir minējuši, ir piemērs, kurā bēgļu skaits pārsniedz
vietējo iedzīvotāju skaitu. Dalībvalstīm, kurās ietekme ir bijusi īpaši liela, neatliekami
jāsaņem vajadzīgais atbalsts, sniedzot finanšu, humānos un tehniskos resursus, lai
nodrošinātu, ka tās reāli spēj reaģēt uz masveida migrācijas plūsmām un spēj reaģēt cilvēcīgi
uz humāno spiedienu, ar ko tās saskaras.
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Tāpēc es atbalstu savu kolēģu deputātu aicinājumu par Eiropas Savienības solidaritātes
mehānisma tūlītēju aktivizēšanu. Ir svarīgi arī izmantot esošo infrastruktūru un iestādes,
piemēram, Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām
robežām un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju un, iespējams, pārvērtēt un pielāgot operāciju
Hermes. Es piekrītu arī Tavares kunga teiktajam par bēgļu pārvietošanas procesu. Ir svarīgi,
lai Padome, kura nepiedalās šajās debatēs, pārstātu slēpties aiz juridiskiem ieganstiem un
būtu spējīga novest šo bēgļu pārvietošanas jautājumu līdz sekmīgam nobeigumam.
Visbeidzot, komisāre, es uzskatu, ka mums nepieciešama lielāka solidaritāte starp Savienības
dalībvalstīm, labāka centienu saskaņošana un atbildības un slogu vienāds sadalījums.
Rosario Crocetta (S&D). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Ir
skumji atzīmēt, ka dažreiz Rietumi var panākt solidaritāti, ja ir jābombardē, jāsūta
uzņēmumi uz trešās pasaules valstīm un jādabū nafta, bet tiem vajadzīga lielāka cīņa, lai
panāktu solidaritāti un migrācijas politiku. Šā vakara debates pieskaras šīm tēmām.
Es devos uz Lampedūzu pirmdien un redzēju 4 000–5 000 cilvēku nožēlojamos apstākļos
uz zemes, saspiedušos kopā, lai gulētu saulē un lietū, kārtojot savas darīšanas turpat, kur
viņi ēda, un bez iespējas apmainīt slapjās drēbes — par kurām daži ir teikuši, ka tām ir
dizaina zīmoli, bet tie faktiski ir viltoti dizaina zīmoli — kas viņiem bija mugurā
pārbraucienā. Starp viņiem bija 4 500 bērnu, 12–13 gadu veci, kas dzīvoja tādos pašos
apstākļos, neērtībā, kādā dzīvoja arī visi Lampedūzas iedzīvotāji.
Tunisija tagad ir mājvieta 150 000 migrantu, kas ieradušies no Lībijas, un tā apliecina savu
solidaritāti. Tā ir nabadzīga valsts, kas izrāda solidaritāti, turpretī bagātā Eiropa nespēj
uzņemt 5 000 migrantu. Eiropai būtu vajadzējis izrādīt solidaritāti pret šiem brīnišķīgajiem
bērniem, kas uzšķīla Jasmīnu revolūciju, kura sākās Sidi Bouzid un tagad pārmaina
Ziemeļāfriku un pasauli.
Alfredo Pallone (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Jūsu
vārdi atbilst tam, ko mēs gribējām dzirdēt. Tomēr es nevēlētos pārāk ideoloģizēt šīs debates,
kurās ideoloģija dažkārt dalās divējādā veidā. Es uzskatu, ka saruna par humānām ārkārtas
situācijām ir ļoti nopietna lieta.
Jautājums, ko es uzdodu pats sev un adresēju arī saviem kolēģiem EP deputātiem, ir šāds:
„Vai mēs varam runāt par humānām ārkārtas situācijām un pie tām palikt, vai arī mums
būtu jāuzdod divu veidu jautājumi — viens par ārkārtas situāciju un tātad par neatliekamiem
jautājumiem, un otrs par stratēģiju?”
Āfrikas un Tuvo Austrumu problēma ir problēma, kurai, manuprāt, pēc definīcijas ir jābūt
ārpus Eiropas, un rodas jautājums, vai ir iespējama attīstība bez demokrātijas. Atcerēsimies,
ka sacelšanās šajās Tuvo Austrumu valstīs nenotika par ideoloģiju, bet par maizi, sacelšanās
par demokrātiju, lai izdzīvotu.
Mums ir pienākums uzdot noteiktus jautājumus par to pašiem sev. Komisāre, ir ļoti labi
pievērsties Direktīvas 2001/55/EK problēmai un visam, ko dara FRONTEX, bet Eiropai ir
jāprasa pašai sev, ko tā grib darīt saistībā ar Vidusjūras reģionu un visu Āfriku.
Daudzi mani kolēģi deputāti ir runājuši par Lībiju un citām valstīm. Tas liek man atcerēties
Darfūru, noteiktas situācijas, kurās Āfrikā katru dienu turpinās genocīds. Vienīgā disonējošā
piezīme, ko vēlos pievienot, ir šāda: nav taisnība, ka Eiropa ir atbildīga par laupīšanu.
Protams, dažas Eiropas valstis ir daļēji atbildīgas, bet Āfrikā savstarpēji darbojas vairākas
kapitālistiskas sistēmas, kas nebalstās uz darba sociālo ekonomiku kā mūsu sistēma, bet
gan uz valsts ekonomiku, uz valsts kapitālismu. Labākais piemērs ir Ķīna, kas pērk valsts
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parādus un ekspluatē visus iedzīvotājus kopumā. Mēs nevaram iet un gāzt prezidentus,
kurus virza noziedzība. Pat ANO to nevar darīt.
Es uzskatu, ka mums jāatiet no ideoloģiskajiem jautājumiem un jādomā par neatliekamo
problēmu, un tas nozīmē šo visu cilvēku laipnu uzņemšanu kopā. Taču rītdien mēs
nevarēsim izvairīties no diskusijas par Eiropas stratēģiju attiecībā uz visu Āfriku.
Sylvie Guillaume (S&D).
– (FR) Priekšsēdētājas kundze! Mēs tuvojamies runu
nobeigumam, tāpēc es grasos koncentrēties uz diviem punktiem, formulējot tos jautājumu
veidā. Pirmkārt, humānais haoss Vidusjūras reģionā ir nepilnību neizbēgamas sekas, faktiski
kopējas migrācijas politikas neesamības sekas Eiropas Savienības iekšienē. Ir nereāli mēģināt
novērst migrācijas plūsmas, kas dodas Eiropas virzienā, un tas nozīmē, ka šodien trešām
valstīm un dalībvalstīm Eiropas dienvidos vienām jācieš seku dēļ. Itālijas reakcija — kolektīva
izraidīšana — nav pieņemama, nav pieņemama arī Francijas nostāja, slēdzot robežas; tas
neko neatrisina un vienkārši atstāj bez ievērības galvenos reālos jautājumus.
Mans pirmais jautājums ir šāds: vai varam cerēt uz saņemšanos un līdzsvarotas Eiropas
migrācijas politikas attīstību?
Mans otrais jautājums attiecas arī uz Eiropas solidaritāti; manā uztverē tas nav lozungs,
bet kaut kas tāds, kas kļuvis par neatliekamu un absolūtu nepieciešamību. Arī es mudinu
Padomi steidzami reaģēt un iedarbināt solidaritātes mehānismu, kas paredzēts direktīvā
par pagaidu aizsardzību masveida pieplūduma gadījumā, bet es arī mudinu dalībvalstis
reaģēt uz ANO Augstā komisāra bēgļu lietās aicinājumu par neatliekamu pārvietošanas
mehānisma piemērošanu.
Tādēļ mans nākamais jautājums ir šāds: vai varam cerēt uz konkrētu darbību Tieslietu un
iekšlietu padomē 11. un 12. aprīlī?
Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Es uzskatu, ka šīsdienas debates
par F. Provera ziņojumu ir vērtējamas atzinīgi, ņemot vērā nesenos notikumus Vidusjūras
reģionā un Ziemeļāfrikā. Es sākumā vēlos uzsvērt, ka atbilstīgi solidaritātes garam, ko
pieprasa Lisabonas līguma 80. pants, ir nepieciešama ES līmeņa pieeja, lai kontrolētu
migrācijas plūsmas, ko radījis revolūcijas vilnis arābu pasaulē.
No otras puses, es vēlos apsveikt Provera kungu par viņa ziņojumu, kurā ir uzsvērta
nepieciešamība konsekventi ņemt vērā nestabilitātes cēloņu dziļākās saknes, kas ir migrācijas
plūsmu avots. Pašlaik risinās daudzi notikumi, atgādinot mums par nepieciešamību
nekavējoties rīkoties. Kotdivuārā pēcvēlēšanu konflikta rezultātā, piemēram, simtiem
tūkstošu tās iedzīvotāju meklēja patvērumu kaimiņvalstīs, tostarp 94 000 personas Libērijā,
valstī, kurai pašai draudēja nestabilitāte.
Lai izbēgtu no šādas nestabilitātes un migrācijas spirāles, es uzskatu, ka mums galvenokārt
jāuzsver profilakses aspekts. Ar to es pirmām kārtām domāju konfliktu novēršanu. Mums
jāņem vērā arī demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana, kā arī, protams, ekonomiskā
stāvokļa uzlabošana ilgtermiņā.
Manuprāt, mums arī labāk jāizmanto mums pieejamie instrumenti kā daļa no globālās
pieejas migrācijai, lai rosinātu sinerģismu starp migrāciju un attīstību. Migrācijas jautājumam
automātiski jābūt iekļautam dialogā ar Eiropas partneriem. Ir jāpieliek lielākas pūles,
atbalstot attīstības projektus izcelsmes un tranzīta valstīs, kas uzlabo dzīves apstākļus un
šo valstu spēju pārvaldīt migrācijas plūsmas.
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Carlo Casini (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Attiecībā
uz situāciju Ziemeļāfrikā viss ir nenoteikts. Mēs nezinām Lībijas pilsoņu kara tiešo
iznākumu, mēs nezinām, vai jaunā politiskā kārtība Magribas valstīs un Ēģiptē veicinās
demokrātiju vai arī nosacījumi attiecībā uz demokrātiju un attiecībām ar Eiropu būs vēl
sliktāki.
Runājot par bēgļu ierašanos nepārtrauktā straumē no Āfrikas krastiem uz Eiropas un jo
īpaši Lampedūzas krastu, ir grūti šajā gadījumā pat atšķirt tos, kuri bēg no vardarbības un
nāves bailēm, tos, kas ir, piemēram, izbēguši no cietuma, un tos, kuri meklē nākotni, kas
sola kaut ko labāku nekā badu viņu valstī.
Tomēr mēs varam būt droši par noteiktām lietām. Pirmkārt, cilvēka cieņa ir respektējama
visos cilvēkos. Otrkārt, Eiropas pieejā viesmīlība jāizrāda visiem bēgļiem. Treškārt, atsevišķo
valstu robežas, kas ietilpst Eiropas Savienībā, ir Eiropas robežas. Ceturtkārt, starp visām
Eiropas valstīm, kas ir Savienības daļa, ir solidaritātes pienākums: tas tika apstiprināts,
nostiprināts un padarīts par juridiski saistošu ar Lisabonas līgumu, kas regulē arī migrācijas
politiku un migrācijas plūsmu kontroli brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Piektkārt,
tādu ārkārtas situāciju kā pašreizējā risināšanai ir jau izmantojami instrumenti, piemēram,
Direktīva 2001/55/EK, FRONTEX un Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (ESAO). Pašreizējā
situācija ir viena no tām, kurās atklājas, vai Eiropa faktiski ir vai nav realitāte.
Komisāre, mani lielā mērā iepriecināja jūsu runa, bet es uzskatu, ka mums no vārdiem būtu
jāpāriet pie darbiem. Es to apzinos un zinu, ka jūs rīkosieties. Mēs ceram, ka jūsu
priekšlikumam būs turpinājums. Svarīgi ir tas, ka ar vārdiem vien nepietiek: mums vajadzīgi
darbi, lai padarītu Eiropu par realitāti. Šī ir iespēja celt Eiropu.
Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Mēs atrodamies pagrieziena
punktā. Es to saku tāpēc, ka mums jāapsver, kā mēs gatavojamies virzīties uz priekšu pēc
krīzes, kas skar mūs pašreizējā brīdī. Iepriekšējos gados mums izdevās ierobežot migrācijas
plūsmas no Ziemeļāfrikas uz Dienvideiropu, Itāliju, Spāniju, Portugāli, Maltu un Grieķiju,
pateicoties divpusējiem nolīgumiem starp šīm valstīm un attiecīgajām valstīm Ziemeļāfrikā,
un mēs patiešām sasniedzām nozīmīgus rezultātus. Tieši tāpēc tagad ir lielāks spiediens
uz Grieķiju caur Turciju, jo Eiropa un Grieķija nav spējušas piemērot tādus pašus nolīgumus
ar Turciju, neskatoties uz to, ka šādi divpusēji nolīgumi ir.
Tāpēc mans jautājums ir šāds: tagad, kad ir noticis šis pārrāvums, kas notiks ar šiem
nolīgumiem, komisāre? Vai mēs varētu — vai mums vajadzētu — sasaistīt šos iepriekšējos
nolīgumus vai citus nākamos nolīgumus ar finansējumu, ko mēs sniedzam? Pasākumu
kopums, par kuru jūs sniedzāt paziņojumu, ir ļoti labs, un mums jāpalīdz tām valstīm.
Mūsu pienākums ir palīdzēt visiem saviem līdzcilvēkiem, taču no šo valstu puses tas ir
jāsaista ar pienākumu uzņemt atpakaļ katru, kas ieradies Lampedūzā, un katru, kas ieradīsies
tuvākā vai tālākā nākotnē citās Eiropas valstīs, tāpēc ka, jo lielāks ir spiediens, jo vairāk
cilvēku ieradīsies citās valstīs.
Tā kā mēs runājam par šo tematu un tika minēta Direktīva 2001/55/EK, varbūt mums
būtu jāpārskata, ko mēs teicām pirms gada; vairākas dalībvalstis ir atsaukušās uz slaveno
pārdali, ko mēs esam tik nepacietīgi gaidījuši. Mēs joprojām gaidām uz repatriācijas un
pārvietošanas piemērošanu; lūdzu, pastāstiet mums, ko vēl mums vajadzētu darīt. Varbūt
tomēr mums būtu jāsāk tūlīt bēgļu iekšējā pārvietošana, lai atvieglinātu spiedienu uz
valstīm, kurām tā ir reāla problēma?
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Visbeidzot, tā kā manas runas laiks beidzas, mums jāierobežo dalībvalstu fragmentārās
pieejas. Dažas valstis, piemēram, Vācija un Francija, selektīvi aiztur atgriešanos saskaņā ar
Dublinu II uz Grieķiju. Tāda pati problēma mums var rasties ar Itāliju tuvākā vai tālākā
nākotnē. Grieķijas valdība ir piedāvājusi un paziņojusi par citu fragmentāru pieeju: žogu
Evrā, bet mums nav nekāda vispārēja risinājuma šai problēmai Šis ir tik svarīgs jautājums,
ka mums vajadzīga reāla solidaritāte un vispārēja stratēģija, komisāre.
Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Šo debašu sākotnējais
plāns bija daudz šaurāks, tas paredzēja tikai F. Provera ziņojumu. Priekšsēdētāju konference
nolēma paplašināt tā apjomu, un tādēļ mēs tagad apspriežam — un pilnīgi pamatoti —
pašreizējo reakciju uz cilvēku pieplūdumu, kuru lielākā daļa ir bēgļi. Mēs nevaram viņus
saukt par nelegāliem imigrantiem, jo viņi ir bēgļi — no Sīrijas un jo īpaši no Ziemeļāfrikas,
kura pašlaik ir ierauta revolūcijas nemieros. Mūsu debatēs galvenā uzmanība pašlaik tiek
pievērsta Eiropas Savienības pašreizējās patvēruma un imigrācijas politikas vispārējam
novērtējumam.
Es kā Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupas ēnu referents par
F. Provera ziņojumu tomēr vēlos atgriezties pie šā dokumenta. Es vēlos izvirzīt divus
jautājumus saistībā ar to, kas, manuprāt, ir absolūti svarīgs. Pirmkārt, es vēlos teikt, ka es
ļoti atzinīgi vērtēju to, ka ziņojumā tiek spriests par lielāka sinerģisma nepieciešamību
starp diviem galvenajiem Eiropas politikas pīlāriem, proti, attīstību un drošību. Mācība,
kuru mēs šodien apgūstam no revolūcijas notikumiem Ziemeļāfrikā, rāda, ka palīdzība,
kas tiek sniegta tikai pa oficiāliem kanāliem un ko sadala diktatoram pakļautas valdības,
neatrisina sociālās problēmas cilvēkiem, kuri dzīvo valstīs, kas iekļautas ES palīdzības
politikā. ES palīdzībai reāli jāpalīdz vienkāršiem cilvēkiem atrisināt sociālas problēmas,
nevis jāpilda diktatoru un pie varas esošo kabatas.
Ne tikai ekonomikas reformas, bet arī reforma demokrātijas un cilvēktiesību jomā ir jāizvirza
kā priekšnosacījums attīstības palīdzības piešķiršanai. Šodien mēs redzam, ka jauni cilvēki
no tās pasaules daļas, par kuru mums ir interese un kura ir iekļauta mūsu attīstības politikā,
grib ne tikai maizi, bet arī brīvību un demokrātiju.
Otrkārt, ņemot vērā demogrāfiskās problēmas, kas skar Eiropu, kļūst skaidrs, ka Eiropas
Savienība netiks galā ar problēmām, kuras jau parādās pie apvāršņa darba tirgū, bez
saprātīgas un patiesi racionālas imigrācijas politikas. Vienīgais, kas var novērst vissliktāk
izglītoto un visnabadzīgāko migrantu pieplūdumu Eiropā, kuri meklē savu vietu pasaulē,
ir labi pārdomāta un saprātīga migrācijas politika, kā iepriekšējie runātāji minēja, piemēram,
tāda kā politika, ko īsteno Kanādā un Jaunzēlandē.
Giovanni La Via (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Situācija
Vidusjūras baseinā, kā arī pašreizējās un prognozējamās migrācijas plūsmas prasa pieņemt
vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiju, kas atšķiras no tās, par kuru paziņoja
komisāre Malmström.
Es uzskatu, ka jārada demokrātiski dzīves un attīstības nosacījumi Āfrikas valstīs, kas
robežojas ar Vidusjūras reģionu, lai novērstu tādu migrāciju, kādu mēs tagad piedzīvojam.
Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzīgs īpašs īstermiņa plāns — daži to nosaukuši par „Maršala
plānu” — lai stimulētu un īstenotu attīstības procesu Ziemeļāfrikas valstīs. Tikai tādā veidā
mēs varēsim apstādināt un turpmāk novērst migrāciju.
Es vēlos uzsvērt arī kompensācijas pasākumu nepieciešamību iesaistītajās teritorijās. Visi
runātāji minēja Lampedūzu, bet es vēlos aicināt jūs pārdomāt, ko šāda veida migrācijas
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process, kādu mēs piedzīvojam pašlaik, reāli nozīmē salai, kura pārtiek no tūrisma un
zvejniecības. Tūrisma aģentūras nav saņēmušas pasūtījumus mēnešiem ilgi, tikai
atsaukumus. Eiropai jāizrāda atbalsts ar atbilstīgiem kompensācijas pasākumiem.
Barbara Matera (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es runāju kā
Dienviditālijas pārstāve un kā lepna eiropiete pārliecībā, ka dalībvalstīm jādod ieguldījums
spēcīgas un ilgstošas Savienības celtniecībā.
Tas, ka mūs nesagatavotus pārsteidza ārkārtas situācija tikai 70 jūdžu no mūsu krasta
līnijas, atspoguļo mūsu 27 dalībnieku sistēmas vājumu un nepieciešamību attīstīt lielāku
pārskatatbildības un solidaritātes izjūtu. Individuāla pieeja, visticamāk, vājinās Eiropu un
atsviedīs atpakaļ integrācijas procesu, ko mēs ar tādām pūlēm esam cēluši iepriekšējos
gadu desmitos.
Katrs šīs Eiropas nostūris ir Eiropa. Lampedūza arī ir Eiropa, un tas attiecas uz visām jomām
un visiem politikas aspektiem. Ir absurdi redzēt, kā ar šo ārkārtas situāciju nodarbojas tikai
divas dalībvalstis. Mēs esam izvēlējušies apvienoties kopā, lai kļūtu stiprāki, un kā
vislabākajās laulībās savienībai jābūt noslēgtai gan uz vieglām, gan grūtām dienām.
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas
un kungi! Paldies par jūsu vārdiem. Mums ir pienākums piedāvāt visu savu atbalstu, ja
runājat par solidaritāti dalībvalstu starpā un ja uzsverat, ka Komisija aicinās dalībvalstis
būt pilnīgi pārskatatbildīgām patvēruma sniedzējām. Paldies jums, jo jūs esat atdevuši
mums pārliecību, ka viss, kas līdz šim ir trūcis, tagad sāks īstenoties.
Ar mūsu rītdienas balsojumu mēs vēlamies dot spēku jūsu darbībām, spēku jūsu vārdiem,
kas dod jums pilnu mandātu nodrošināt, ka tas, kā līdz šim nav bijis, tagad sāks īstenoties.
Diemžēl ne visām Eiropas valdībām ir tāda pati pieeja. Dažas uzskata, ka Itālijas jūras
robežas ir Itālijas, nevis Eiropas robežas, un paziņo ļoti noteiktos vārdos, ka tās nevēlas
uzņemties daļu no šī sloga, kuru nes tikai Itālija un Dienviditālija.
Tāpēc mēs pilnībā atbalstām jūsu runu, bet mēs atbalstām to, ticot, ka ar spēcīgu Komisijas
rīcību Padomes priekšā dalībvalstu solidaritātei ar Itāliju jākļūst reālai un būtiskai, un visām
27 dalībvalstīm jādemonstrē sava pārskatatbildība un sava līdzdalība ārkārtas situācijā.
Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi!
Es atzinīgi vērtēju jūsu runu un paziņoto pasākumu sarakstu, un es neiesaistīšos juridiska
un regulatīva rakstura debatēs par migrantu pagaidu aizsardzību un Līguma 80. panta
piemērošanu.
Kamēr mēs runājam, braukšanai pa jūru nepiemēroti kuģi turpina kuģot pāri Vidusjūrai
uz Itālijas krastiem, pasažieriem bieži maksājot par to ar savu dzīvību. Neskatoties uz nesen
veiktajām pārvietošanām, Lampedūzā joprojām saglabājas absolūti ārkārtējs stāvoklis un
cilvēki joprojām plūst uz telšu pilsētu Manduriju.
Itālija joprojām piedalās šo izmisušo cilvēku uzņemšanā, bet citas valstis izceļas tikai ar
izraidīto skaitu savos policijas iecirkņos. Mūsu valdība Tunisā mēģina ierobežot šo plūsmu,
bet mēs nevaram turpināt tā vieni paši. Mums vajadzīga Eiropas Savienība, mums vajadzīga
palīdzība un mums vajadzīga Eiropas politiskā loma, lai plānotu jaunu kaimiņattiecību
politiku un efektīvāku migrācijas stratēģiju, sākot ar Dublinas sistēmas neveiksmi un
ievērojot, ka Lampedūza ir ne tikai Itālijas, bet arī Eiropas robeža.
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Mario Pirillo (S&D). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Es kā
Dienviditālijas vēlēts pārstāvis pievienojos savu kolēģu EP deputātu runu korim, kuri pirms
manis pieprasīja sākt atbilstīgu darbību, lai risinātu kritisko situāciju, kas pilsoņiem un
migrantiem izveidojusies Lampedūzā.
Veselības un sanitārie apstākļi salā neatbilst nekādām pieklājības robežām. Es vēršos pie
Itālijas valdības atbildības jūtām ar lūgumu nodrošināt, ka tiek veikti visi tai pieejamie
pasākumi, un aicinu Eiropas Komisiju īstenot pasākumus, kas paredzēti ES direktīvā par
pagaidu aizsardzību imigrantiem.
Nākamajā Eiropas Iekšlietu ministru padomē, kas ieplānota 11. aprīlī, jāpieņem atbilstīgi
pasākumi, lai nodrošinātu, ka ne Lampedūzas migranti, ne pilsoņi netiek atstāti izmisuma
stāvoklī. Tāpēc mums jāsāk nopietnas debates par Eiropas Kaimiņattiecību politiku, kas
pievērsīs galveno uzmanību iniciatīvām demokrātijas ceļa atbalstam, īpaši Vidusjūras
reģiona dienvidu piekrastes valstīs. Es apsveicu Provera kungu.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Priekšsēdētājas kundze! Mēs zinām, ka, lai atrisinātu
imigrācijas problēmas, ir jāatbalsta imigrantu izcelsmes valstu attīstība bez ārējas
iejaukšanās, bet ar konkrētu darbību, kas veicina solidaritāti, cilvēktiesību ievērošanu un
miera aizsardzību, vai tā būtu Tunisija, Ēģipte, Lībija vai kāda cita valsts. Tomēr tā nenotiek,
un skumjš piemērs tam ir stāvoklis Lampedūzā. Steidzami ir jāveic nopietni pasākumi,
solidaritātes pasākumi, pasākumi, kas izbeigs traģēdiju. Es vēlos, komisāre, vērst īpašu
uzmanību uz imigrantu sieviešu situāciju. Ir jāgarantē šīm sievietēm tiesības pašām uz savu
pasi un uzturēšanās atļauju, kas ir svarīgi arī cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu tirdzniecības
apkarošanai; ar to jābūt saistītam arī atbalstam bēgļu pārvietošanai. Visbeidzot es rosinu
Komisiju pēc iespējas ātri pārskatīt Atgriešanās direktīvu: direktīvu, kas ir pret imigrantiem,
kuri bēg no kara, bada un posta, kuru vienīgā vēlēšanās ir būt laimīgiem kopā ar savām
ģimenēm un kuri ir pelnījuši mūsu solidaritāti.
Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Provera kungs ir paveicis
lielisku darbu, un es viņu apsveicu. Problēma viņa ziņojumā tiek skatīta reālistiski, un viņa
priekšlikums par imigrācijas smaguma sadali ir nepieciešams risinājums.
Tāpēc es ierosinu, ka mēs izstrādājam nolīgumu, kas uzlabos un modernizēs Dublinas
regulu. Notikumi rāda, ka mēs neatrisināsim imigrācijas jautājumu un ka tas turpināsies.
Mēs nevaram to likvidēt, bet mums tas jāvada. Grieķija, Itālija un Spānija nevar to risināt
vienas pašas, jo šīs valstis ir pakļautas smagam spiedienam. Mēs neesam spējuši šo problēmu
atrisināt kopš 1990. gada. Mēs uzskatām, ka problēmas nav, mēs atstājam dalībvalstis
likteņa varā, un šie nabaga cilvēki tiek izmantoti tāpat kā vietējie eiropieši, kas cieš šo
smagumu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropā pašlaik ir 7 miljoni bezdarbnieku, no kuriem
3 miljoni ir 19 līdz 24 gadus veci.
Corneliu Vadim Tudor (NI). – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Staļina bijušais palīgs
Boris Bazhanov savos memuāros „Kā radās staļinisms” atceras epizodi, kura notika Kremlī
1923. gada decembrī. Sarunā ar saviem biedriem Gruzijas slepkava pateica kaut ko tādu,
kas varētu satraukt: nav svarīgi, kurš partijā par ko un kā balso. Vissvarīgākais ir, kurš skaita
balsis. Rezultātā mūs nepārsteigs, piemēram, ka nesen Kazahstānā no jauna tika pārvēlēts
Nursultan Nazarbayev ar vairāk nekā 95 % balsu.
Tas pats notiek Rumānijā, kur pilnīgi katras vēlēšanas tiek sagrozītas. Šo demokrātijas
šarādi organizē un vada vietējā mafija, un to tieši aizsargā ASV vēstniecība Rumānijā, kura
faktiski nolemj, kas ir labāk Rumānijas tautai. Patiešām, WikiLeaks telegrammas parāda,
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ka Rumānija diemžēl ir kļuvusi par CIP ceturtās pakāpes priekšposteni, kas demonizē
Staļinu, bet lieto viņa metodes. Kāds negods!
Marco Scurria (PPE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Šajā
debašu posmā praktiski viss ir pateikts un varbūt tas arī ir vissvarīgāk. Mēs joprojām runājam
un, mums runājot, turpinās izkāpšana, un cilvēki mirst jūrā un drūzmējoties necilvēciskos
apstākļos Itālijas un Maltas piekrastē, kas nav Itālijas un Maltas piekraste, bet Eiropas robeža,
skrejceļš uz mūsu Eiropas Savienību, pa kuru ir sasniedzama katra no mūsu 27 dalībvalstīm.
Runu laiks ir beidzies, mums saka mūsu pilsoņi un migranti, kas cerēja uz brīvību un atrod
sevi iesprostotus slēgtās nometnēs. Ir laiks rīkoties, komisāre. Es aicinu jūs; mēs aicinām
jūs uzņemties vadību jau rītdien pēc mūsu balsojuma un sūtīt prasību Padomei par
Direktīvas 2001/55/EK īstenošanu un kopīgi izveidot reālu stratēģiju Vidusjūras reģiona
nākotnei, jo apdraudēta ir ne tikai ticība Eiropai, bet arī tās pašreizējais liktenis.
Elena Băsescu (PPE). – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Šīs debates notiek Eiropas
kaimiņattiecību politikas nākotnei kritiskā laika posmā. Šajā sakarībā es uzskatu, ka
notikumi, kuri skāruši Itāliju Lampedūzā, izceļ nepieciešamību veidot ES migrācijas politiku,
kas pievēršas šādām jomām.
Pirmkārt, ES jāpievēršas migrācijas plūsmu cēloņiem. Ar to es domāju ekonomikas nedrošo
stāvokli un nestabilo politisko klimatu izcelsmes valstīs. Radot darbavietas un palielinot
ieguldījumus šajās valstīs, Savienība mudinātu to pilsoņus iesaistīties pašiem savā kopienā.
Otrkārt, es uzskatu, ka migrantu tiesības ir jāaizsargā. Aģentūras FRONTEX pienākums,
jo īpaši, ir īstenot Ženēvas Konvenciju attiecībā uz bēgļu statusu un pārējos starptautiskos
līgumus šajā jomā.
Mairead McGuinness (PPE). – Priekšsēdētājas kundze! Šovakar debatēs īpaši raksturīgi
bija lietot vārdu „solidaritāte”. Pārāk bieži šajā plenārsēžu zālē deputāti runā savu nacionālo
interešu vārdā, bet būtu labāk, ja daudzi no mums runātu par grūtībām citās valstīs, lai
izrādītu solidaritāti.
Iemesls, kāpēc es lūdzu vārdu, bija tas, ka mani ļoti satrieca skaitļi, ko minēja mans kolēģis
Simon Busuttil, par to, ka 800 cilvēki, kas ierodas Maltā vienas dienas laikā, ir salīdzināmi
ar 120 000 ierašanos Francijā. Maltas un Lampedūzas problēmas ir Eiropas Savienības
problēmas.
Es plaši izteicos par solidaritātes ideju debatēs par Lisabonas līgumu. Mums jādebatē par
solidaritātes konceptu Parlamentā, jo es baidos, ka pašlaik solidaritāte tiek šķirta Eiropas
Savienībā ne tikai attiecībā uz šo grūto jautājumu, bet arī daudziem citiem jautājumiem.
Ir laiks mums kā Parlamentam atrotīt piedurknes un novietot Eiropas Savienības solidaritāti
atpakaļ īstajā vietā.
Cecilia Malmström,
Komisijas locekle. – Priekšsēdētājas kundze! Šī patiešām ir
problemātiska situācija. Ziemeļāfrika, protams, saskaras ar problēmu. Īpaši Tunisijā un
Ēģiptē cilvēki tagad mēģina celt jaunu valsti — demokrātisku valsti, kurā tiek ievērotas
pamattiesības un tiesiskums. Viņi gatavojas vēlēšanām vēlāk šajā vasarā. Mums jādara viss,
lai atbalstītu viņus šajā fantastiskajā ceļā.
Komisija, kā jūs zināt, gatavo pārskatītu stratēģiju kaimiņattiecībām, un tā tiks iesniegta
Padomei. Tajā būs ietverts atbalsts demokrātijai, atbalsts ekonomikas attīstībai, izaugsmei
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un darba iespējām, un būs arī mobilitātes aspekts. Tā ir problēma, kurai mums jāsniedz
savs atbalsts.
Mums ir arī problēma Lībijā, kurā vardarbības palielināšanās rada ļoti nedrošu situāciju
un spiež daudzus cilvēkus doties bēgļu gaitās. Tā ir pārbaude Eiropas migrācijas politikai.
Ilgtermiņā mums tajā jāattīsta globālāka pieeja pilnīgā atbilstībā ar Provera kunga ziņojumu,
kura devums tiks ņemts vērā.
Īstermiņā mums, protams, jānoslēdz patvēruma dokumentu kopums. Ticiet man,
Keller kundze, mēs mēģinām to darīt. Ar Eiropas Parlamenta palīdzību un pateicoties dažādu
referentu pūlēm savākt šos dokumentus kopā un noslēgt sarunas ar Parlamentu, es tomēr
ceru, ka mēs varēsim nonākt līdz galīgajai versijai pirms šā gada beigām.
Lampedūzā un Maltā ir problemātiska situācija. Es vēlos noraidīt dažus apgalvojumus, ka
Komisija jeb „Brisele” nav pietiekami nodarbojusies ar palīdzību Itālijai. Mēs faktiski
piedāvājām Itālijai palīdzību. Pašreizējā ilgtermiņa budžeta atlikušajā posmā ir
EUR 171 miljons valsts finansējumā Itālijai. Daļa no šīs naudas vēl nav izmantota Itālijai,
un mēs esam strādājuši kopā ar Itālijas iestādēm gandrīz ik dienas, lai saprastu, kā pārdalīt
programmas finansējumu tā, lai to varētu izmantot Lampedūzas situācijas risināšanai.
Mēs arī esam piedāvājuši Itālijai palīdzību dažu izmaksu atlīdzināšanai par migrantu iekšējo
pārcelšanu. Mums ir FRONTEX operācija Hermes, bet es vēlētos atgādināt jums, ka
FRONTEX ir atkarīgs no dalībvalstu devuma un ka ļoti drīz tas būs izsmelts. Mums tam ir
atbilde: tā vietā mums ir Europol. Mēs esam iesaistījušies sarunās ar Tunisiju, lai meklētu
risinājumu par to cilvēku organizētu, cieņas pilnu, labprātīgu atgriešanos, kuriem nav
vajadzīga starptautiska aizsardzība. Mēs palīdzam Tunisijai cīnīties ar nelegālās tirdzniecības
tīkliem un skatāmies, kā varam tai palīdzēt nostiprināt robežu kontroli. Tā ir daļa no
plašākām mobilitātes partnerattiecībām.
Lielākā daļa bēgļu ir Tunisijā un Ēģiptē. Kā es teicu, vairāk nekā 400 000 cilvēku ir pametuši
Lībiju. Vairums šo cilvēku ir repatriēti. Viņi galvenokārt ir tunisieši un ēģiptieši, bet viņi ir
ieradušies arī no aptuveni 30 dažādām, galvenokārt Āfrikas valstīm. Ir arī cilvēki no
Bangladešas, Irākas, Afganistānas u.c.
Vairums šo cilvēku ir repatriēti ar Eiropas palīdzību, dalībvalstīm sadarbojoties patiesas
solidaritātes garā ar Tunisiju un Ēģipti. Bet daži cilvēki vēl paliek. Es tikai pirms dažām
dienām apmeklēju šīs bēgļu nometnes. Tunisieši veic iespaidīgu darbu kopā ar
starptautiskām organizācijām, piemēram, UNHCR. Bet ir nedaudz cilvēku, daži tūkstoši,
kas ir iestrēguši. Viņi nevar atgriezties mājās. Mums jāpalīdz šiem cilvēkiem. Viņi jāpārvieto
Eiropā. Man ir ļoti grūti izskaidrot šiem somāliešiem, ka viņi nevar ierasties Eiropā tāpēc,
ka mēs neesam vienojušies par deleģētiem vai īstenotiem aktiem. Tāpēc, lūdzu, es rosinu
jūs un Padomi panākt vienošanos šajā jautājumā, jo mēs patiešām varētu izpildīt Eiropas
pārvietošanas programmas mērķi un palīdzēt tiem cilvēkiem, jo viņiem nav, kurp doties.
Mēs redzam arī bēgļus, kas pašlaik ierodas Eiropā — Lampedūzā un Maltā. Es saprotu, ka
Malta, protams, ņemot vērā salas izmēru, izjūt milzīgu spiedienu. Iespējams, ka cilvēki
ieradīsies vēl. Daudziem no viņiem varētu būt vajadzīga starptautiska aizsardzība. Tik ilgi,
kamēr Lībijā turpināsies vardarbība, būs risks, ka cilvēku skaits, kam vajadzēs bēgt,
palielināsies.
Šie cilvēki faktiski ir Eiropas problēma. Viņiem, iespējams, būs vajadzīga pajumte. Mums
ir noteikti fondi. Mums ir noteiktas aģentūras. Mums ir noteikta politika, kā mēģināt palīdzēt
šiem cilvēkiem. Kā es teicu, mēs apsveram iespēju izmantot pagaidu aizsardzības
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mehānismu. To var aktivizēt, ja ir masveida ļaužu pieplūdums, kuri nespēj atgriezties. Bet,
lai to aktivizētu, ir vajadzīgs kvalificēts vairākums Padomē. Patlaban vairākuma nav. Mēs,
protams, pārraugām to ļoti cieši, un mēs pie tā atgriezīsimies Padomē nākamnedēļ. Bet,
pirms mēs aktivizējam šo mehānismu, es aicinu — un joprojām aicināšu — dalībvalstis
apliecināt solidaritāti darbībā: nevis tikai uzstāties ar skaistiem vārdiem, bet rīkoties.
Mums jāatrod risinājumi, kā palīdzēt Itālijai un Maltai, un, iespējams, citām valstīm, kas
nonāks zem spiediena. Es mudinu dalībvalstis to darīt. Ir pieejami solidaritātes fondi Eiropas
valstīm, kuras reaģē uz šo aicinājumu. Tas viss tiks apspriests Tieslietu un iekšlietu padomē
nākamajā nedēļā. Es ar prieku ziņošu jums par rezultātiem pēc tās.
Liels paldies jums, priekšsēdētājas kundze, par ļoti svarīgajām debatēm.
Mario Mauro (PPE). - (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es gribu saņemt dažus
skaidrojumus no komisāres Malmström. Komisāre teica, ka Direktīvas 2001/55/EK
aktivizēšana tiks apspriesta Padomes iekšienē. Jūs to apspriedīsiet nākamnedēļ ar Padomi
tāpēc, ja es pareizi saprotu, ka mums pašlaik trūkst kvalificēta vairākuma.
Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētājas kundze! Iespējams, es neizteicos
skaidri. Viss, ko es jums klāstīju, tostarp daļu no pieredzētā Ēģiptē un Tunisijā, tiks apspriests
nākamajā nedēļā Padomē.
Protams, situācija Ziemeļāfrikā ir galvenais darba kārtības jautājums. Savā runā es atsaucos
uz šo pagaidu aizsardzības mehānismu, bet es nezinu, vai būs tāds lēmums vai kaut kas
tam līdzīgs. Tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā prezidenti gribēs to risināt, bet mēs
nepārtraukti pārraugām šo situāciju. Es tikai gribēju teikt to, ka šajā brīdī nav tāda kvalificēta
vairākuma, lai aktivizētu šo aizsardzības mehānismu.
Fiorello Provera, referents. – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Pirms es
pievēršos ziņojumam, es vēlētos atbildēt Meyer kungam un Tavares kungam. Es patiesi cienu
ikviena viedokli, bet man liekas, ka viņu uzskati par Lampedūzu un to, kas tajā notiek,
diezin vai ir cēlsirdīgi.
Es gribēju informēt viņus, ka Lampedūzā trijās naktīs ieradās 12 000 cilvēku. Lampedūza
ir maza sala ar 6 000 iedzīvotāju, un pēkšņi trijās naktīs ieradās 12 000 cilvēku, palielinot
salas iedzīvotāju skaitu līdz 20 000. Es uzskatu, ka jebkurai valstij ir grūti uzņemt tik lielu
cilvēku daudzumu, kas ierodas tik īsā laika periodā mazā salā, kurai nav labierīcību tik
lielam skaitam iebraucēju. Pašlaik Lampedūzā ir 1 400 migrantu. Daudz ir ticis darīts, un,
tiklīdz jūras apstākļi atļāva, migranti tika pārcelti uz citiem centriem, vispirmām kārtām
valsts dienvidos.
Tas liek mums atgriezties pie ziņojuma. Es gribēju pateikties dažādo politisko grupu ēnu
referentiem, kas ar savām atšķirīgajām uztveres spējām ir devuši efektīvu ieguldījumu šajā
ziņojumā. Viņu ieguldījums bija fundamentāls, pilnīgi pārredzams, sekojot tam pašam
garam, kas iedvesmoja mūs visus sākumā. Es pateicos arī komisārei Malmström par
entuziasmu, ko viņa ir izrādījusi attiecībā uz sloga sadales konceptu un kam jāietekmē
viņas darbs Komisijā un tādējādi arī Padomē. Ja viņa joprojām izrādīs tādu entuziasmu, es
uzskatu, ka rezultāti sekos.
Es nobeidzot teikšu, ka ir ļoti grūti dot kopsavilkumu šajā situācijā. Kopsavilkumā es vēlos
teikt, ka ikviena politika būs neefektīva un nepilnīga tik ilgi, cik ilgi saglabāsies milzīgas
atšķirības starp attīstības līmeni pasaules ziemeļos un dienvidos, cik ilgi saglabāsies milzīgas
atšķirības demokrātisko iestāžu kvalitātē un cik ilgi būs lielas atšķirības cilvēktiesību
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ievērošanā. Mums jārīkojas, īstenojot svarīgu stratēģiskas sadarbības un palīdzības politiku,
kurai būs ietekme uz strukturālajiem cēloņiem, kas radījuši šīs milzīgās nevienlīdzības
starp ziemeļiem un dienvidiem. Ja mēs atrisināsim šos strukturālos cēloņus, pārējais sekos,
un pasaule, kurā mēs visi dzīvojam, varbūt kļūs labāka vieta.
Priekšsēdētāja . – Kopīgās debates tiek slēgtas.
Balsojums notiks otrdien, 2011. gada 5. aprīlī.
Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Giovanni Collino (PPE), rakstiski. – (IT) Es esmu ļoti kritiski noskaņots pret ES īstenoto
darbību attiecībā uz migrāciju. Vācijas, Francijas, Spānijas un citu dalībvalstu dažādās
intereses, kas sadala Eiropu ziemeļu un dienvidu daļā, nostāda Itāliju ļoti neveiklā situācijā.
Itālijas valdība darītu pareizi, ja mazāk vilcinātos un vairāk rīkotos, atraidot migrantus,
kamēr Eiropa nenāks klajā ar īstu kopīgu imigrācijas politiku. Eiropas Savienībai ir vajadzīga
kopīga patvēruma politika un jānodrošina, ka solidaritātes principi un smagumu vienāda
sadale nav tikai solījumi uz papīra. Tāda situācija rastos, ja Itālijai būtu jāuzņemas viss
situācijas smagums, kura izmaina Ziemeļāfrikas un visa Vidusjūras reģiona seju. Itālija
vairs nevar uzņemt lībiešus, tunisiešus un ēģiptiešus, kamēr Francija, Vācija un Austrija
nepārstās atraidīt ikvienu, kas ierodas no Ziemeļāfrikas caur to teritoriju. Kamēr Brisele
koordinē migrācijas plūsmu kontroli ar valdībām Parīzē, Berlīnē un Vīnē, kā arī Romā un
citās dalībvalstīs, Itālija darītu labi, ja pieņemtu daudz izteiktāku bezkompromisa nostāju
nekā pašlaik.
Robert Dušek (S&D), rakstiski. – (CS) Ziņojumā par migrāciju ir dots risinājums
migrācijas plūsmu novēršanai. Referents uzskata, ka mums vajadzētu novērst migrāciju,
izdarot ieguldījumus valstīs, kuras ir migrācijas plūsmu avots. Ekonomikas un finanšu
krīzes apstākļos ES tomēr nevar plašos mērogos „finansēt” trešo pasauli uz Eiropas pilsoņu
dzīves standarta saglabāšanas rēķina. Milzīgas ekonomiskas atšķirības starp ES un Āfriku
ir bijušas, ir un joprojām būs. Ja šīs atšķirības tiktu izskaustas un trešās pasaules pilsoņiem
vairs nebūtu iemesla migrēt uz ES, tas tā būtu tāpēc, ka mēs būtu ieguldījuši ES valstu
standartu pazemināšanā. Mēs nedrīkstam maldināt sevi, ka migrācija ir tikai cilvēka
pamattiesību pārkāpumu rezultāts. Liela daļa migrantu ierodas ES tikai „labākas“ dzīves
meklējumos. Socioloģiski pētījumi rāda, ka, jo lielāks ir migrantu procentuālais sastāvs ES,
jo neapmierinātāki ir vietējie cilvēki ar savu dzīvesveidu. Ja migrantu daudzums pārsniedz
noteiktu līmeni, viņi zaudē interesi kļūt par Eiropas sabiedrības daļu un, tieši otrādi, rada
paši savu sabiedrību ES iekšienē. ES būtu jākoncentrē migrācijas politika tikai uz cilvēktiesību
pārkāpumiem. Finanšu un ekonomikas atšķirības starp migrantu valstīm un ES nedrīkstētu
būt iemesls finansējuma piešķiršanai šīm valstīm. Migrācijas novēršanas politika jāsavieno
ar migrācijas novēršanas politiku uz ES ārējām robežām.
Ville Itälä (PPE), rakstiski. – (FI) Notikumi Ziemeļāfrikā ir radījuši jaunu migrācijas plūsmu
pie Eiropas dienvidu robežas. Ja mēs apsveram šīs akūtās problēmas risinājumus, mums
jāizpēta arī tās cēloņi.
Arābu diktatūru krišana, iespējams, ir viens no galvenajiem pagrieziena punktiem pasaules
politikā kopš dzelzs aizkara krišanas pirms 20 gadiem. Tā pirmām kārtām ir milzīga iespēja
demokrātijai un cilvēktiesībām. Kā visas revolūcijas, arī šī saistās ar risku. Viskritiskāk tas
kļūst redzams, kad diktatori, kas ļaunprātīgi izmanto savu varu, apdraud savus pilsoņus,
kā tas notiek Lībijā.
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Eiropa un tās sabiedrotie nevar un nedrīkst vienkārši sēdēt bezdarbībā, kad pie tās robežām
ir nemiers. Mums ir viens kopīgs uzdevums: mums jādara viss iespējamais, lai aizsargātu
nevainīgu pilsoņu, tostarp sieviešu un bērnu dzīvību, kad neviens cits to nevar izdarīt.
Ziemeļāfrikas demokratizācija, cilvēktiesību ievērošana un jaunās ekonomikas izaugsmes
sākšanās saistībā ar to ir vislabākais veids, kā apstādināt cilvēku paisumu pie Eiropas
dienvidu robežas.
Véronique Mathieu (PPE), rakstiski. – (FR) Nedēļām ilgi tūkstošiem migrantu ir izkāpuši
Vidusjūras piekrastēs, jo īpaši Maltā un Lampedūzā, bēgot no situācijas savā valstī, kurā
valda nepieredzēta politiska nestabilitāte. FRONTEX ir pamatoti uzsācis operāciju Hermes,
lai palīdzētu Itālijas iestādēm tikt galā ar šo migrantu masveida pieplūdumu tās piekrastē.
Šīs humānās krīzes vadību nedrīkst uzdot tikai Itālijas iestādēm vienām pašām. ES ārējo
robežu kontrolei jābūt kopīgām pūlēm, jo tā ir kopīga problēma. Šis trešo valstu
valstspiederīgo masveida pieplūdums radīs nelegālas migrācijas viļņus, kas virzīsies uz
daudzām dalībvalstīm. Tikai jāpaskatās, kā Francijas iestādes katru dienu pārtver simtiem
nelegālu migrantu, kas ierodas tieši no Itālijas. Mēs zinām ļoti labi, ka patvēruma meklētāju
starpā ir daudzi ekonomiskie migranti, kas „ieslīd” šajās jauktajās migrāciju plūsmās. Turklāt
jāpastiprina Eiropas centieni. Dalībvalstīm jānodrošina FRONTEX ar resursiem, kas tam
vajadzīgi, lai veiktu savus pienākumus. Mums arī vairāk jāsadarbojas ar Tunisijas iestādēm.
Tunisijai jāpilda savas atpakaļuzņemšanas saistības.
Edward Scicluna (S&D), rakstiski. – Situācija Lībijā pašlaik ir ļoti neskaidra. Tomēr
skaidrs ir tas, ka tā radījusi humānu krīzi. Kā raksturots šajā ziņojumā, bruņoti konflikti,
īpaši, ja tie saistās ar cilvēktiesību pārkāpumiem, izraisa migrācijas plūsmu milzīgu
palielināšanos uz kaimiņvalstīm. Ņemot vērā milzīgos apmērus, līdz kādiem tās var sniegties,
ES FRONTEX programma nevar būt vislabākais rīks, ko izmantot šādu migrācijas līmeņu
gadījumā. ES nekavējoties jāizveido un jāplāno pareiza reakcija, tostarp detalizēts sloga
izlīdzinājuma rīcības plāns, lai palīdzētu bēgļiem izvietoties koordinētā veidā. Tam jābalstās
uz solidaritātes klauzulu, kas ietverta LESD 80. pantā. Varētu strīdēties par konkrēto bēgļu
skaitu, ko varētu uzskatīt par „ārkārtas stāvokli”. Tomēr mums vajadzīgs sīki izstrādāts
plāns ar skaidriem līmeņiem katrai konkrētajai valstij, lai tādējādi ES valdības un Komisija
būtu gan gatavas, gan labi sagatavotas rīcībai draudošas krīzes gadījumā. Es kā EP deputāts
no Maltas esmu ļoti neapmierināts, ka Komisija acīmredzami ir tik nesagatavota risināt
krīzi, kas ilgi ir bijusi nenovēršama.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), rakstiski. – (PL) Priekšlikums rezolūcijai izceļ
ļoti nozīmīgu un svarīgu jautājumu. Uzmanība tiek pievērsta ne tikai vienlīdzīgai attieksmei
pret sievietēm un vīriešiem lauku reģionos, bet arī ir tieši norādīts uz nepieciešamību radīt
sievietēm, kas dzīvo lauku reģionos, iespējas, kas ir tādas pašas kā iespējas, ko ikdienā
bauda sievietes, kuras dzīvo pilsētu centros. Es uzskatu, ka mēs Parlamentā līdz šim pārāk
maz uzmanības esam veltījuši sieviešu sociālajai un profesionālajai attīstībai lauku reģionos.
Sievietes, kas dzīvo lauku reģionos, saskaras ar daudziem šķēršļiem katru dienu saistībā
gan ar ekonomiku, gan infrastruktūru, kuri nozīmīgā veidā ierobežo viņu iespējas attiecībā
uz izglītības, veselības aizsardzības un, vissvarīgāk, darba tirgus pieejamību Galu galā nav
daudz darba piedāvājumu, kas vērsti uz lauku reģioniem, galvenokārt tādēļ, ka šajos reģionos
ir ievērojami mazāk attīstīta ekonomika. Tieši tāpēc ir tik svarīgi atbalstīt lauku attīstības
politiku, uzlabojot piekļuvi attīstītām infrastruktūrām vai izmantojot iespējas, ko dod
augsti attīstītas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Es esmu pārliecināta, ka Eiropas
Parlamenta deputāti arī var daudz darīt, lai nodrošinātu, ka lauku reģioni iet kopsolī ar
civilizācijas labumiem. Mēs galu galā spējam organizēt dažādas apmācības un seminārus,
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kuros mēs varam sniegt reālu palīdzību, kā piekļūt ES fondiem, kas paredzēti lauku reģionu
attīstībai.
20. Vienas minūtes uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
Priekšsēdētāja . – Nākamais punkts ir vienas minūtes runas par politiski svarīgiem
jautājumiem.
Jim Higgins (PPE). – (GA) Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Savienībai ir jābūt mērķim
ievērojami samazināt negadījumu skaitu ar dzīvības zaudējumiem un smagiem miesas
bojājumiem un uzlabot drošību uz ceļiem.
Man nav pieņemams, ka jāgaida līdz 2033. gadam, lai stātos spēkā Eiropas autovadītāja
apliecība. Pašlaik ir tikai Eiropas autovadītāja apliecības paraugs, bet kas ar to faktiski ir
domāts?
Mēs gribam aizsargāt ceļu lietotājus, ja ir politiska griba to darīt, un es stingri uzskatu, ka
patlaban pieejamās mūsdienu tehnoloģijas var saīsināt periodu, kas nepieciešams, lai
Direktīva 2006/126/EK stātos spēkā. Mēs nevaram ilgāk gaidīt — tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Komisijai šajā jautājumā jādara kaut kas konkrēts.
Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Demokrātija, brīvība, solidaritāte
un kristietības ideāli ir Eiropas kopīgās vērtības, kurām es ticu. Tās atzina arī Slovākijas
ungāru politiķis grāfs János Eszterházy, ko uz falsificētas apsūdzības pamata komunisti
sodīja 1947. gadā, un viņš nomira mocekļa nāvē 1957. gadā Mirovas cietumā. Bez citiem
neskaitāmiem nopelniem viņš bija vienīgais politiķis, kas, būdams parlamenta deputāts,
nosodīja un balsoja pret ebreju izsūtīšanu fašistiskās Slovākijas valsts parlamentā
1942. gadā. Viņa vienīgais noziegums bija nepiekāpīga iestāšanās par Slovākijas ungāriem,
kas kopā ar vāciski runājošajiem pilsoņiem tika nomelnoti en masse un pārvērsti
bezpavalstniekos, un pārvietoti saskaņā ar apkaunojošajiem Beneš dekrētiem. Eiropas
Savienībai būtu jājūt kauns par to, ka šie necilvēciskie dekrēti, kas leģitimizē valsts terorismu,
joprojām ir spēkā un ka János Eszterházy, kā arī simtiem tūkstoši pilsoņu, kam tika liegta
viņu cilvēka cieņa, reabilitācija vēl joprojām kavējas. Es aicinu savus godātos kolēģus
deputātus paust dziļākas rūpes par Eiropas kopīgo vērtību aizsargāšanu.
George Sabin Cutaş (S&D).
– (RO) Priekšsēdētājas kundze! Šogad separātistu
demonstrācijas, ko Transilvānijā organizējuši Ungārijas ekstrēmisti, lai atzīmētu Ungārijas
valsts svētkus, iezīmējās ar satraucošu radikālisma izpausmi, īpaši atbalsta un deklarāciju
dēļ, ko tās saņēma no Ungārijas valsts vecāko pārstāvjiem un viena no Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāja vietniekiem.
Ungārijas svētki ik gadu 15. martā apdraud labu saprašanos starp rumāņiem un ungāriem.
Šajā situācijā provokatīvi žesti, piemēram, Ungārijas ekstrēmista nesenā akcija, kurš
simboliski pakāra Transilvānijas rumāņu 1848. gada cīņu varoni par nacionālām tiesībām,
kalpo tikai mierīgas līdzāspastāvēšanas apdraudēšanai.
Es bargi nosodu šādus ekstrēmisma izpaudumus. Es aicinu Rumānijas iestādes mainīt
politisko līdzdalību uz tiesiskiem pasākumiem. Es vēršos arī pie Eiropas forumiem ar
aicinājumu rīkoties, lai apstādinātu etniska naida un teritoriāla separātisma eskalāciju
reģionā, kurā pagātnes rētām ir vienreizēja iespēja tikt dziedētām ar Eiropas vērtību
palīdzību.
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Alexander Mirsky (S&D). – (LV) Paldies! Godātā priekšsēdētājas kundze! Vēlos jums
uzdot jautājumu: kā jūs domājat, vai ir iespējams Beļģijā slēgt franču skolas? Vai, teiksim,
Francijā slēgt Vācijas skolas? Pareizi — nav iespējams. Bet Latvijā, kur dzīvo 40 % krievu
valodā runājošu iedzīvotāju, tas ir iespējams. Šodien Latvijas parlamentā deputāti
nacionālisti un nacisti vēlas rīkot referendumu par Krievijas skolu slēgšanu Latvijā. Tajā
pat laikā uz Latviju atbrauc Eiropas komisārs Knut Vollebaek un paziņo, ka viņš lepojas ar
Latvijas integrāciju. Jūs domājat, ka es jokoju? Jūs kļūdāties. Un kā jūs domājat, kas notiks,
ja Latvija slēgs krievu skolas? Es jums atbildēšu — Latvijā sāksies pilsoņu karš. Ja Eiropas
Parlaments nereaģēs uz atklātu radikālu iniciatīvu šodien, jau rīt būs par vēlu. Paldies!
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Priekšsēdētājas kundze! Kodolkrīzi Japānā
nedrīkst izmantot manipulatīvos nolūkos: sabiedrība gaida no mums reakciju un rīcību.
Pirmkārt, izsludinātie drošuma testi jāveic ātri un pārredzami un jāpieprasa dalībvalstīm
slēgt vecos un nedrošos reaktorus. Pirmie testi jāveic pirmās paaudzes reaktoros, kuros
izmanto tādu pašu tehnoloģiju kā Fukušimā. Tie tuvojas savas lietderības mūža beigām
un tehniski ir novecojuši.
Tieši tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt visu Basku zemes iestāžu prasību steidzami slēgt vienu
šādu reaktoru: to, kas atrodas Santa María de Garoña. Vairāk nekā 2 miljoni cilvēku dzīvo
80 km rādiusā no tā. Turklāt novēršanas jomā ir jāizdara vairāk no pilsētplānošanas un
civilās aizsardzības viedokļa, drošības jomā, lemjot, kur šāda veida iekārtas izvietot, un
izstrādājot Eiropas protokolu, lai ļautu mums veikt efektīvas, labi sakārtotas un ātras
kopīgas darbības, novēršot plaša mēroga katastrofas.
Marian Harkin (ALDE). – Priekšsēdētājas kundze! Komisijas ģenerālsekretāre Catherine Day
nesen raksturoja Īrijas bankas glābšanu kā „smagu, bet ilgtspējīgu”. Tā nav glābšana, bet
izpārdošana: Eiropas Savienībai uzstājot, notiek izpārdošana obligāciju turētājiem —
vecākiem, jaunākiem, nodrošinātiem, nenodrošinātiem — visu veidu, kategoriju un šķiru
obligāciju turētājiem, Īrijas nodokļu maksātājiem uzņemoties nepanesamu parādu.
Maksa par bankas glābšanu ir EUR 70 miljardu, nemaz nerunājot par EUR 200 miljardiem
ECB ārkārtas finansējuma. Kā ir iecerēts mazai salai ar 4,4 miljoniem iedzīvotāju tikt galā
ar šo vājprātu? Parāda slogs uz katru vīrieti, sievieti un bērnu Īrijā ir aptuveni EUR 160 000
tikai, lai glābtu bankas, un šajā summā nav ietverti procenti. Neliels salīdzinājums: ja Francija
— ar 62 miljoniem iedzīvotāju — saskartos ar līdzīgu banku krīzi, Francijas pilsoņu parāds
būtu EUR 1 triljons. Vai Komisija to raksturotu kā „smagu, bet ilgtspējīgu”?
Visbeidzot Catherine Day kļūdījās arī tad, kad viņa teica, ka šī nav euro krīze. Ja Eiropas
Komisija neatzīst to un tā arī rīkojas, tad euro zonas, ne tikai Īrijas, nākotne ir drūma.
Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). – (IT) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šajā
pašreizējā starptautiskajā ekonomikas krīzē Katalonija uzrāda gan ļoti pozitīvas iezīmes,
piemēram, eksporta palielinājums par 16 % pagājušajā gadā, gan arī ļoti negatīvus
simptomus, piemēram, jauniešu bezdarbs pārsniedz 40 %.
Viens no šo grūtību galvenajiem iemesliem ir nodokļu ieņēmumu zudums, ko mūsu valsts
cieš katru gadu, un kas līdzinās vairāk nekā 10 % no iekšējā kopprodukta, skaitlim, kas ir
krietni augstāks nekā visbagātāko Länder devums visai Vācijas Federatīvajai Republikai.
Katalonijas ekonomikas žņaugšana skar vienu no galvenajiem virzītājspēkiem Eiropas
dienvidos un šā iemesla dēļ ir Eiropas Savienības problēma kopumā.
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Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Priekšsēdētājas kundze! Lietuvas Republika nesen
ir pieņēmusi Izglītības likumu, ar kuru groza izglītības sistēmu tādā veidā, ka rodas bažas,
ka ievērojams skaits — vismaz puse un, iespējams, vairāk — poļu skolu Lietuvā var tikt
slēgtas. Šis ir vēl viens diskriminācijas piemērs pret poļu nacionālo minoritāti, kas šajā
valstī ir dzīvojusi gadsimtiem ilgi daudzās paaudzēs. Pēc poļu vārdu rakstības aizlieguma,
izmantojot poļu valodas pareizrakstību, un aizlieguma izmantot poļu valodas vietvārdus,
un pat pēc gadījumiem, kad poļi tika sodīti par savas valodas lietošanu, mēs saskaramies
ar vēl vienu diskriminācijas gadījumu, kas šajā gadījumā ietekmē izglītību.
Tas ir vēl jo nožēlojamāk, jo starp šo divu valstu tautām nav konflikta, tomēr Lietuvas
iestādes ir atbildīgas par konflikta izraisīšanu un kurināšanu, kam var būt ārkārtīgi nevēlamas
sekas. Mēs bažījamies par cilvēktiesību pārkāpumiem dažādās vietās visā pasaulē, un tomēr
šādi nožēlojami notikumi attīstās šeit pat Eiropas Savienībā. Ir pēdējais laiks Eiropas
Savienībai pievērsties šai lietai. Tas ir negods ne tikai Lietuvai, bet visai Eiropas Savienībai.
Paldies!
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).
– (EL) Priekšsēdētājas kundze! Turcijas
premjerministrs, komentējot Oomen-Ruijten ziņojumu par Turcijas pievienošanās procesa
attīstību, izteicās, ka ziņojums ir nelīdzsvarots un ka viņš personīgi uzskata tos, kuri to
izstrādājuši, par nelīdzsvarotiem cilvēkiem.
Pēc dažām dienām Turcijas un Kipras arodbiedrību vadītāji, demonstrācijā Eiropas
Parlamenta ārpusē Briselē, sauca, ka Turcijas politiskā vadība ne tikai apvaino EP deputātus,
kuri balsoja par Oomen-Ruijten kundzes ziņojumu, bet arī apvaino Turcijas kipriešus, kas
izgāja varmācīgi okupētajā Kiprā, lai protestētu pret represijām, ko pret viņiem vērš
40 000 Turcijas armijas vienību un neskaitāms daudzums turku kolonistu. Uzstājoties ar
runu demonstrācijā, Turcijas kipriešu politiķis Izzet Izcan teica, ka Ankara pārkāpj
starptautiskās tiesības, mainot visu demogrāfisko struktūru, pārvietojot cilvēkus no Turcijas,
tādējādi pakļaujot riskam Turcijas kipriešu kopienas eksistenci, un uzsvēra, ka neviens, kas
ievēro cilvēktiesības, piemēram, Eiropas Savienība, nevar paciest šādus pārkāpumus.
Vai mēs kā Eiropas Parlaments pacietīsim šo pārkāpumu, priekšsēdētājas kundze? Es aicinu
jūs nodot šo Turcijas kipriešu protestu gan Padomei, gan Komisijai, lai tās varētu veikt
atbilstošus pasākumus, pirms ir par vēlu.
Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Ziemeļāfrika ir liesmās pēc
politiskajiem notikumiem Ēģiptē, Tunisijā un Lībijā. Šī krīze ievelk citas Tuvējo Austrumu
valstis, izraisot nevēlamas, politiski apšaubāmas un neviennozīmīgas sekas. Tajā pašā laikā
lēmumu pieņēmēji Rietumos piešķir Turcijai ievērojamu autonomiju, kas izraisa sadursmes
starp Ankaru un Izraēlu un ciešākas attiecības starp Turciju, Irānu un Brazīliju. Turcija gūst
autonomiju arī no ASV politikas Tuvajiem Austrumiem un no Eiropas saistībām par
nākamo pievienošanos Eiropas Savienībai. Bijušās Dienvidslāvijas valstīs ir ilgstoša
nestabilitāte, ko uztur nacionālistiskas grupas. Visbeidzot saskaņā ar ticamiem
starptautiskiem statistikas datiem musulmaņu iedzīvotāju skaits, kas pašlaik ir 1,6 miljardi,
līdz 2030. gadam palielināsies līdz 2,2 miljardiem, kamēr Eiropas iedzīvotāju skaits
samazināsies par 50 miljoniem.
Mans jautājums ir šāds: vai Eiropas vadītāji saprot, ka destabilizācijai dienvidos būs nevēlama
ietekme gan uz euro, gan uz Rietumu drošības sistēmas ģeopolitisko stabilitāti?
Diane Dodds (NI). – Priekšsēdētājas kundze! Man bija nodoms runāt par Īrijas Republikas
finanšu krīzes ietekmi uz ekonomiku Ziemeļīrijā. Tā vietā ar dziļu nožēlu es informēju
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Parlamentu par Ziemeļīrijas Policijas dienesta darbinieka cietsirdīgu un brutālu slepkavību.
Divdesmit piecus gadus vecais policists Ronan Kerr mira no republikāņu teroristu rokām
sestdienas pēcpusdienā.
Policists Kerr, katoļu policijas virsnieks, tika noslepkavots sestdien, kad viņš devās uz darbu,
sprāgstot zem viņa automašīnas piestiprinātai paslēptai bumbai. Viņš mira notikuma vietā.
Es aicinu Parlamentu nosodīt šo nežēlīgo aktu un aicināt izbeigt šādus Īrijas republikāņu
teroristu vardarbības aktus, kuru nolūks ir ievilkt Ziemeļīriju atpakaļ tās drūmākajās dienās
un izjaukt politisko procesu.
Kopš 2007. gada opozicionārie republikāņu teroristi ir piestiprinājuši desmitiem maskētu
spridzekļu zem policijas virsnieku privātajām automašīnām. Laimīgā kārtā lielākā daļa no
tiem nav detonējusi. Es esmu pārliecināta, ka jūs pievienosieties man un pieprasīsiet, lai
visa informācija saistībā ar šo slepkavību tiktu nodota policijai. Vietējo iedzīvotāju vidū ir
cilvēki, kam ir informācija par policista Kerr brutālo slepkavību. Viņiem jānāk un jānodod
šie slepkavas tiesai, nevis jāsargā viņi no tās. Viņiem tas jādara mūsu valsts nākotnes dēļ
un cieņā pret drosmīgu policijas virsnieku un viņa sērojošo māti un ģimeni. Mani satriec
arī cieņas trūkums, ko daži šā Parlamenta deputāti izrādīja šai runai.
Konstantinos Poupakis (PPE). – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Ratificējot ANO Konvenciju
par personu ar invaliditāti tiesībām, 27 dalībvalstis ir uzņēmušās saistības par vienlīdzīgām
tiesībām, vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgām iespējām, tādējādi nodrošinot, ka šie pilsoņi
var pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē. Tomēr, kā mēs esam redzējuši, tas neattiecas uz
visiem. Aptuveni 30 miljoni neredzīgu cilvēku, kas dzīvo Eiropā, saskaras ar milzīgām
grūtībām ikdienas darbībās, piemēram, iepērkoties, jo viņiem jāpaļaujas uz to, ko citi cilvēki
pateiks viņiem par iesaiņojuma saturu.
Tāpēc es vēlos aicināt Komisiju sākt plašas konsultācijas ar ieinteresētajām iestādēm par
ražojumu brīvprātīgas marķēšanas sistēmu Braila rakstā un vienlaikus aicinu savus kolēģus
deputātus šeit atbalstīt to, parakstot rakstisko deklarāciju Nr. 14.
Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Priekšsēdētājas kundze! Iepriekšējās augstākā
līmeņa sanāksmes secinājumi dod daudz ko, tikai ne pārliecību. Skaidrais noteikums par
iespēju dalībvalstij restrukturizēt parādu pēc 2013. gada ir klaja atkāpšanās no Eiropas
Savienības sākotnējās nostājas, krīzei sākoties, ka parādu restrukturizācija netiks pieļauta
nekādā gadījumā. Izcili starptautiska līmeņa ekonomisti un tirgi Grieķijā jau ir atkal atsākuši
debates.
Kas ir noticis, ka nostāja tikusi mainīta? Tika pieliktas visas pūles, nekas netika taupīts;
varbūt vienkārši pietrūcis tvaika? Patiesība ir tā, ka prognozes un veiktie vērtējumi netiek
pārbaudīti. Lejupslīde Grieķijā pasliktinās, nevis uzlabojas, valdības tēriņu līmenis ir -9 %,
kad tiem jābūt +8,5 %, pamatojoties uz memorandu 2011. gadam, un, vēl jo sliktāk,
bezdarbs ir jau sasniedzis 15 %.
Atbilde ir tikai viena: izaugsme. Vai ir kādas pazīmes par izaugsmi? Nē, tādu nav; mums
vajadzīga politika izaugsmei, nevis pārcelšanas un runas par restrukturizāciju.
András Gyürk (PPE). – (HU) Priekšsēdētājas kundze! ES Ungārijas prezidentūra ir
nonākusi puslaikā, tāpēc ir vērts pārskatīt līdz šim sasniegto. Svarīgs panākums ir tas, ka
nesen Padomē tika panākta vienošanās par sešu likumdošanas priekšlikumu kopumu, lai
stiprinātu ekonomikas pārvaldību. Jaunā tiesību akta ātrā pieņemšana Parlamentā var
būtiski uzlabot Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Enerģētikas augstākā līmeņa sanāksme
februārī arī deva reālu izrāvienu. Kopējā enerģētikas tirgus un infrastruktūras attīstības
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nostiprināšanas rezultātā beidzot var tikt izveidota kopēja Eiropas enerģētikas politika.
Bez tam ir panāktas būtiskas vienošanās attiecībā uz lauksaimniecības politiku, kā arī
kohēzijas politiku.
Dabiski, ka ir vēl atklāti jautājumi, piemēram, ES stratēģija romu jautājumā. To pieņemot,
ES beidzot uzņemsies oficiālu atbildību arī par plaisas likvidēšanu attiecībā uz romiem.
Dāmas un kungi, Ungārijas prezidentūras veiksme nozīmē arī veiksmi Eiropai. Tieši šā
iemesla dēļ es lūdzu jūs ar saviem balsojumiem joprojām atbalstīt kopējo mērķu sasniegšanu.
Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētājas kundze!
Mairead McGuinness (PPE). – Priekšsēdētājas kundze! Es tāpat kā Dodds kundze biju
gatavojusies runāt par ekonomiku, bet jauna katoļu policijas virsnieka briesmīgā, cietsirdīgā
noslepkavošana Ziemeļīrijā ir diemžēl ieviesusi grozījumus. Es uzskatu, ka Parlamentam
ir svarīgi saprast, cik milzīga ir šī traģēdija Īrijas salai un ģimenei, kuru tā ir skārusi.
Kerr kungs bija tikko decembrī beidzis savas sākotnējās mācības; viņam bija tikai 25 gadi,
un bumba eksplodēja zem viņa automašīnas. Mani ļoti aizkustināja viņa mātes vakar teiktais
Mātes dienā, kad viņa rosināja katoļus nebaidīties no stāšanās Ziemeļīrijas Policijas dienestā
periodā, kad mēs cenšamies, kā viņa teica, veidot neitrālus policijas spēkus savas valsts
labā. Viņa mudināja visus katoļus neļaut šai slepkavībai sevi atturēt. Viņa teica, ka mums
visiem jāceļas un jāiesaistās, un jātiecas pēc vienlīdzības.
Un vēlreiz es citēšu viņas skumjās teiktos vārdus: „Mēs negribam atgriezties atpakaļ tumšajās
baiļu un terorisma pilnajās dienās. Mēs bijām tik lepni par Ronan un visu, ko viņš aizstāvēja.
Neļaujiet viņa nāvei būt veltīgai”.
Tie, kuri viņu noslepkavoja, vēl nav atzinušies. Tiem, kuri pazīst šīs personas vai pārējos,
kas veica šo slepkavību, ir pienākums nākt un dot liecību Ziemeļīrijas policijai. Eiropa ir
atbalstījusi miera procesu, un mūsu pienākums ir to joprojām atbalstīt.
Cătălin Sorin Ivan (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Rumānijā ir likums, kas nosaka,
ka skolotāju algas jāpalielina, jo tās ir ļoti mazas.
Šis tiesību akts tika apstiprināts un par to nobalsoja Rumānijas parlamentā, bet tas netiek
pildīts vispār nekādā veidā. Skolotāji ir aizstāvējuši savas tiesības tiesā, pamatojoties uz
konkrētiem tiesas spriedumiem, bet valdība negrib pieļaut šā tiesību akta stāšanos spēkā.
Rezultātā tā strādā pie jauna tiesību akta, kas nosaka skolotāju algām „griestus”. Tas ne
tikai apdraud demokrātiju un norāda uz neveselīgu virzienu, kā valsts demokrātiskām
iestādēm jādarbojas. Bet ir vēl daudz sliktāk. Tas pakļauj riskam programmas „Eiropa 2020”
mērķus.
Mēs visi zinām, ka, nodrošinot ilgtspējīgu atlabšanu no krīzes, mums vajadzīga izglītība
un prasmes. Lai veidotu uz zināšanām un pētniecību balstītu ekonomiku, mums vajadzīgi
jauni cilvēki, kas ir ļoti labi apmācīti, skolotāji, kas ir ļoti labi apmaksāti, un spēcīga, efektīva
izglītības sistēma.
Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze! Neprasmīgas
administrācijas un katastrofāla ekonomiska vandālisma politikas rezultātā, ko īsteno
Băsescu-Bocrežīms, Rumānijas veselības aprūpes sistēma, īpaši veselības apdrošināšanas
nozare ir nonākusi līdz izdzīvošanas minimuma līmenim. Gan medicīnas personāls, kas
strādā šajā sistēmā, gan pacienti, kuriem būtu jāgūst labums no tās, ir nonākuši līdz
punktam, kurā attieksme pret viņiem ir zemāka par pieklājības un cilvēciskas cieņas līmeni.
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Ir risinājumi šīs situācijas uzlabošanai un novēršanai, bet pašreizējā valdība tos ignorē.
Nesen tika izveidoti pamati sadarbībai starp ģimenes ārstu arodbiedrības organizācijām
un parlamenta deputātu veselības komiteju cerībā panākt labāku iznākumu turpmākajās
sarunās ar Veselības ministriju un Valsts veselības apdrošināšanas biroju.
Es gribēju vērst Eiropas Parlamenta uzmanību uz šo situāciju, jo, ja izrādīsies nesekmīgas
arī šīs darbības, ko atbalsta Rumānijas parlaments, tas papildinās varas ļaunprātīgas
izmantošanas kataloga pierādījumu sarakstu Rumānijā, kurā valsts kompetenču dalīšanas
demokrātiskais princips ir pārstājis darboties.
Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Priekšsēdētājas kundze! Es vēlos atsaukties uz
bažām, ko pagājušajā nedēļā pauda kroņprincis Felipe de Borbón, kurš nes mana reģiona
vēsturisko titulu — Astūrijas firstiste —, pieņemot Velsas princi Madridē.
Princis Felipe pilnīgi pareizi aicināja Spānijas un Apvienotās Karalistes valdību atrisināt
postošo Gibraltāra konfliktu. Tas ir svarīgs atgādinājums, ko es, runājot no Eiropas
Parlamenta, vērtēju atzinīgi.
Tā kā Spānija un Apvienotā Karaliste ir priekšzīmīgi demokrātiskas dalībvalstis, Lielbritānijas
okupācijas turpināšanās šajās klintīs 21. gadsimtā ir nepieļaujama. Tiesiski nav pieņemams,
ka kāda valsts okupē citu suverēnu valsti.
Ziemeļkipras — reģiona, kuru es nesen apmeklēju — okupācija, pārkāpjot Kipras teritoriālo
integritāti, arī ir skaidri nepieņemama.
Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Priekšsēdētājas kundze! Eiropas Savienība grib kļūt
par augstas konkurētspējas ekonomiku pasaulē. Lai to panāktu, mums jāiegulda savā
nākotnē, un, manuprāt, mūsu jaunatne un viņu izglītība ir mūsu nākotne. Mēdz teikt, ka
katrs, kas kaut ko grib, meklē iemeslus, un katrs, kas kaut ko negrib, meklē veidus, kā
izvairīties no iemeslu atrašanas.
Manuprāt, Eiropas Savienība pašlaik meklē iemeslus, lai pateiktu, kāpēc mēs nevaram
ieguldīt lielāku finansējumu izglītībā, un mums ļoti patīk bieži norādīt, ka mums ir krīze
un ka jānodarbojas ar tās sekām. Tā kā mēs pašlaik diskutējam par nākamo septiņu gadu
posmu ES un nākamo finansējumu un budžetiem, es uzskatu, ka mums jāuzdod
nepārprotams jautājums: cik daudz mēs gatavojamies ieguldīt izglītībā un savā nākotnē?
Mums noteikti arī jādzird, ko Padome un Komisija grib darīt šajā jomā.
Turklāt mēs nevaram, protams, paciest arī to, kas notiek dažās dalībvalstīs, kuras pārceļ
finansējumu no izglītības uz citām jomām, kā tas notiek, piemēram, manā valstī. Manuprāt,
tas nav pareizi. Mums jāsaprot arī, ka ieguldījums nākotnē ir vienīgais veids, kā sasniegt
to, ko mēs faktiski gribam sasniegt.
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Priekšsēdētājas kundze! Es šodien gribu nosodīt
agresijas aktu pret vienu no Eiropas Parlamenta pīlāriem: iekšējo tirgu un preču un cilvēku
brīvo apriti. Nesen Katalonijas Gaļas rūpniecības federācija un noteikti Katalonijas laikraksti
ir ziņojuši, ka Francijā lauksaimnieki ir uzbrukuši un nodarījuši bojājumus kravas
automašīnām, kas ierodas no Katalonijas. Dažās kravas automašīnās vestos gaļas produktus
franču piketi pilnīgi iznīcināja.
Šie agresijas akti tika atkārtoti divas reizes kopš 2011. gada sākuma. Beidzamais incidents
notika tikai pirms dažām nedēļām, kad franču piketētāji apstādināja citu kravas automašīnu,
pilnu ar gaļu no Katalonijas, piekāva šoferi un aplēja ar dīzeļdegvielu 20 000 kilogramu
svaigas gaļas.
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Šis dažu Francijas lauksaimnieku arodbiedrību spiediens, iznīcinot ārpus Francijas ražotus
produktus, ir ļoti strauji ietekmējis Katalonijas gaļas rūpniecības klientus, kā rezultātā tās
noiets ir krities par 50 %. Es iesniedzu Parlamenta rakstisku jautājumu Komisijai, cerot, ka
Eiropas Savienība apstādinās šo nepieņemamo agresiju.
Csaba Sógor (PPE). – (HU) Priekšsēdētājas kundze! Eiropā kultūras daudzveidība ir
vērtība, kas mums visiem aktīvi jāaizstāv. Diemžēl tas ne vienmēr tā notiek. Mūsu kontinentā
ir daudzas unikālas kultūras, kurām draud bojāeja. Csango ungāri Moldovas Rumānijas
reģionā arī ir viena no šādām apdraudētām kopienām. Eiropas Padome
ieteikumā 1521/2001 mudina saglabāt šīs Csango minoritātes kultūru, izklāstot konkrētus
pasākumus. Lai gan iepriekšējos desmit gados saskaņā ar ieteikumu ir veikti pasākumi, lai
uzlabotu stāvokli, tas ne tuvu nav apmierinošs. Eiropas Padomes rīcībā nav Eiropas tiesību
aktu vai pārskatatbildības mehānisma, kas ļauj panākt izpildi un nodrošina Eiropas
Savienības efektīvu darbību. Eiropas Padome ir apsteigusi ES daudzos jautājumos attiecībā
uz cilvēktiesību nodrošināšanu augstā līmenī, bet tās ieteikumi un tās līgumi nevar panākt
vēlamo efektu. Ja Eiropas Savienība uztver kultūru un valodu daudzveidības principu
nopietni, ko aizstāv arī ES līguma 3. pants, ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka
šis princips darbojas reālos apstākļos. Sāksim ar Csango ungāru kultūru Moldovā.
Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – (ES) Priekšsēdētājas kundze! Janvārī Eiropas Komisija
apstiprināja stratēģiju skolas priekšlaicīgas pamešanas novēršanai kā galveno devumu
stratēģijā „Eiropa 2020”, lai apkarotu skolas pamešanas problēmu visā Eiropas Savienībā
un samazinātu rādītāju vismaz par 10 %.
Dīvainā kārtā šī stratēģija nekādi neattiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, un tieši tāpēc es
vēlos izmantot šo minūti, lai uzrunātu, jo visu dalībvalstu izglītības ministri tiksies Briselē
2. un 4. maijā, lai apspriestu globālo stratēģiju šajā jautājumā.
Es vēlos prasīt, lai jautājums par cilvēkiem ar invaliditāti tiktu iekļauts šajā stratēģijā, jo šai
cilvēku grupai visā Eiropā ir būtiski svarīgi saņemt izglītību un tādējādi gūt iespēju iekļūt
darba tirgū. Apvieno Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
nosaka, ka cilvēki ar invaliditāti nekādos apstākļos nedrīkst tikt izslēgti no vispārējās
izglītības sistēmas.
Priekšsēdētāja . – Debates tiek slēgtas.
21. Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos (īss izklāsts)
Priekšsēdētāja. – Nākamais punkts ir Jeggle kundzes ziņojums Lauksaimniecības un lauku
attīstības komitejas vārdā par sieviešu nozīmi lauksaimniecībā un lauku apvidos
(2010/2054(INI)) (A7-0016/2011).
Elisabeth Jeggle, referente. – (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, kā Parlamenta
pašiniciatīvas ziņojuma referentei par sieviešu nozīmi lauksaimniecībā un lauku apvidos
mans mērķis bija sarīkot plašas publiskās debates, lai piešķirtu lielāku redzamību un
svarīgumu būtiskajai un daudzfunkcionālajai sieviešu nozīmei lauku apvidos.
Eiropas lauku apvidu politikas galvenais uzdevums ir censties panākt līdzvērtīgus dzīves
apstākļus visos reģionos, izvairoties no pilsētu aglomerāciju vienpusējas attīstības, lai lauku
iedzīvotājiem nodrošinātu iespējas palikt un sekmīgi turpināt dzīvi laukos. Aizvadītajās
desmitgadēs kopīgā lauksaimniecības politika (KLP) bija vērsta uz lauksaimniecības un
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lauku apvidu labvēlīgu ekonomisko attīstību. Nākotnē svarīgākais uzdevums būs veidot
un sekmēt uz nākotni orientētus lauku apvidus.
Tas prasīs visu ieinteresēto personu papildu pūliņus un jaunu stratēģiju. Vairāk nekā jebkad
agrāk būs jāņem vērā lauku sieviešu vajadzības un jāizmanto viņu spējas. Pieredze rāda,
ka jo īpaši lauku reģionos dzīves kvalitāte un ekonomiskais potenciāls ir saistīts ar sieviešu
klātbūtni un viņu daudzveidīgo darbību dažādās jomās. Aizvadītajos gados apliecinājies,
ka atbalsts sievietēm un viņu projektiem būtiski veicina lauku sabiedrības attīstību. Šādas
atziņas gūtas, īstenojot otrā pīlāra atbalsta pasākumus un izmantojot dažādas citas Eiropas
Savienības atbalsta iespējas visos Eiropas reģionos.
Tomēr sievietēm ir arī būtiska nozīme lauksaimniecībā. Šajā nozarē sievietes aizvadītajos
gados ievērojami veicinājušas uzņēmumu diversifikāciju un pielāgošanos tirgum. Tādējādi
vēl vairāk attīstījusies lauksaimniecības daudzfunkcionalitāte. Līdzās pārtikas produktu
ražošanai lauksaimniecības uzņēmumi piedāvā arī novatoriskus produktus un
pakalpojumus. Šo ekonomisko potenciālu var izmantot vēl labāk. Viena no iespējām ir
sniegt tiešu atbalstu sievietēm lauksaimniecībā. Vēl vairāk jāņem vērā viņu daudzveidīgās
profesionālās iemaņas, intereses un sniegums. Tādēļ mēs aicinām jo īpaši sievietēm
nodrošināt pilnīgu piekļuvi lauku dzīves un ekonomikas resursiem. Pamatojoties uz
līdzatbildību uzņēmumā, lauksaimniecēm tajā pienākas arī daļa tiesību un pienākumu.
Tas attiecas arī uz pārstāvniecību lauksaimniecības institūcijās un līdzdalību uzņēmuma
ieņēmumos. Ļoti būtiska ir visu lauksaimniecībā nodarbināto sieviešu atbilstoša sociālā
drošība.
Pēc intensīva dialoga Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā mums balsojumā
izdevās panākt ziņojuma pieņemšanu tikai ar vienu balsi pret. Rītdienas balsojumam
plenārsēdē nav iesniegti labojumi. Tas man liek uzskatīt, ka mēs esam atraduši ļoti labu
kompromisu, kas ir pieņemams visām grupām. Vienbalsīgs balsojums piešķirtu ziņojumam
nepieciešamo nozīmīgumu, lai, kā es ceru, Komisija un Padome tam veltītu pietiekamu
uzmanību. Es vēlētos pateikties saviem kolēģiem, īpaši ēnu referentiem, par tiešām teicamo
sadarbību.
Sieviešu lielo nozīmi lauksaimniecībā un lauku reģionos nedrīkst ignorēt gaidāmajās
debatēs par KLP nākotni pēc 2013. gada. Esmu pārliecināta, ka mūsu ziņojums nodrošinās
nozīmīgu pamatu šīm būtiskajām debatēm un ka tas būs arī pozitīvs ieguldījums
gaidāmajām finanšu debatēm.
Mairead McGuinness (PPE). . – Priekšsēdētājas kundze, es apsveicu Elisabeth Jeggle kundzi
par labo darbu sakarā ar šī ziņojuma sagatavošanu un nerimstošo darbošanos šajā jomā
visus tos gadus, kurus es viņu pazīstu. Tā ir uzslava viņas darbam, ka sakarā ar šo nozīmīgo
ziņojumu nav tikuši iesniegti labojumi.
Īsajā laika sprīdī, kas man dots, es vēlos pievērst uzmanību vairākiem paragrāfiem ziņojumā.
Es vēlētos paust gandarījumu par 4. paragrāfu par pietiekama budžeta nozīmi
lauksaimniecībai kopumā, kā arī par 10. paragrāfu par jaunajām tehnoloģijām lauku
apvidos un vajadzību paplašināt piekļuvi platjoslas pieslēgumam. Es uzskatu, ka īpaši
svarīgs ir 34. paragrāfs. Sievietēm vajadzētu būt pienācīgi pārstāvētām visās
lauksaimniecības nozares politiskajās, ekonomiskajās un sociālajās institūcijās, lai lēmumu
pieņemšanas procesā tiktu ņemts vērā gan vīriešu, gan sieviešu skatījums. Tas tiešām ir
būtiski, un man ar nožēlu jāsaka, ka fermeru organizāciju priekšplānā diemžēl pārsvarā
atrodas vīrieši. Mums jāpievērš uzmanība šim jautājumam.
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Visbeidzot, Komisijai ir jāapzinās, ka vīriešiem lauksaimniekiem un sievietēm
lauksaimniecēm šobrīd ir problēmas sakarā ar nenoteiktību attiecībā uz debatēm par KLP
reformu. Mani uztrauc, ka daudzi lauksaimnieki mēģina izteikt dažādus minējumus,
prognozējot šo reformu iznākumu, un ka viņi var uzņemties papildus uzdevumus, kas
viņiem radīs slogu. Es vēlētos jūs lūgt nodot šo informāciju Komisijai.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze, lielākās raizes sievietēm
lauku apvidos rada darbavietu trūkums. Darbavietu trūkums nozīmē zemus ienākumus
veciem cilvēkiem, kas savukārt paaugstina nabadzības risku. Turklāt bērnu izglītība un
veselības aprūpes pakalpojumi lauku apvidos ir priekšnoteikums šo kopienu pastāvēšanai.
Pamatinfrastruktūras nedrošais raksturs laukos nozīmē, ka uzņēmēji pauž mazāku interesi
par saimniecību un ražošanas vienību attīstīšanu šajos apvidos. Es vēlos mudināt dalībvalstis
izmantot struktūrfondus, lai kompensētu pamatstruktūras trūkumu lauku apvidos un
īstenotu politiku, kas būtu vērsta uz iedzīvotāju uzlabotu piekļuvi publiskajai infrastruktūrai.
Es aicinu Komisiju un dalībvalstis ievērot savas saistības attiecībā uz platjoslas infrastruktūras
uzlabošanu lauku apvidos to konkurētspējas palielināšanas nolūkos.
Uz ģimenes tūrisma uzņēmumiem balstīts lauku tūrisms nodrošina darbavietas, padara
iespējamu ģimenes pienākumu apvienošanu ar darbu un stimulē lauku iedzīvotāju palikšanu
laukos.
Marian Harkin (ALDE). – Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos paust gandarījumu sakarā
ar šo savlaicīgi sagatavoto Elisabeth Jeggle kundzes ziņojumu un pateikties viņai par teicamo
sadarbību.
Maz cilvēku saprot, ka 42% no pastāvīgi lauksaimniecībā strādājošajiem veido sievietes
un ka trīs no katrām desmit holdinga sabiedrībām Eiropas Savienībā vada sievietes. Lai
sievietes ar ģimenēm paliktu laukos un nodrošinātu savu ieguldījumu ES 2020. gada
stratēģijas mērķu sasniegšanā ar lauksaimniecības palīdzību, ir jābūt nodrošinātiem
pakalpojumiem un atvieglojumiem normālai ikdienas dzīvei. Šajos pakalpojumos ir jābūt
iekļautām tādām lietām kā veselības aprūpe un aprūpes pakalpojumi, izglītība, brīvā laika
pavadīšanas iespējas, transports un platjosla.
Būtiski, lai visi šie pakalpojumi nebūtu tikai uz tirgu orientēti. Ir nepieciešama arī
lauksaimniecībā strādājošo sieviešu atbilstoša sociālā apdrošināšana, lai būtu nodrošināta
viņu nākotne un pensijas. Svarīgi ir arī veicināt sieviešu uzņēmējdarbības iemaņas un plaši
iesaistīt viņas lēmumu pieņemšanā vietējā un reģionālā līmenī fermeru organizācijās un
visās lēmumu pieņemšanas institūcijās. Tam būs ļoti liela nozīme un tas palīdzēs nodrošināt
sieviešu nozīmi lauksaimniecībā nākotnē.
João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Priekšsēdētājas kundze, sieviešu situācija lauksaimniecībā
un lauku jomā atspoguļo dziļās krīzes izraisīto kaitējumu, kuru pašreizējie politikas virzieni,
piemēram, kopīgā lauksaimniecības politika (KLP) un citi, ir nodarījuši lauku apvidiem.
Sievietes pārstāv 42% lauksaimniecības darbinieku visās Eiropas Savienības valstīs. Lielais
vairums šo sieviešu strādā ģimenes saimniecībās. Tādēļ viņas īpaši ietekmējusi simtiem
tūkstošu mazo un vidējo saimniecību slēgšana un ģimenes lauksaimniecības uzņēmumu
destrukcijas process, ko izraisījušas kārtējās KLP reformas. Gluži tāpat kā citās darbības
jomās, viņas īpaši smagi ietekmējis bezdarbs, nedrošās darbavietas, zemās algas, kuras
uzspiestas, aizbildinoties ar krīzi.
Tādēļ nepietiek ar smalkiem vārdiem un labu nodomu deklarācijām. Ir nepieciešama atelpa
starp šiem politikas pasākumiem, piešķirot vērtību sieviešu nozīmei, viņu tiesībām un
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vienlīdzībai, kā arī, piešķirot vērtību un stiprinot pakalpojumu tīklu attiecībā uz lauku
resursiem, veselību, izglītību un palīdzību ģimenēm. Nepieciešams ir arī nodrošināt kultūras
un atpūtas pasākumu pieejamību un cīnīties ar nevienlīdzību un iedzīvotāju aiziešanu no
laukiem.
Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Priekšsēdētājas kundze, personīgi es uzskatu, ka
svarīgākās ziņojumā ir sadaļas par dzīves apstākļiem laukos, un es vēlētos izdarīt dažas
piezīmes attiecībā uz šo jautājumu.
Pirmkārt, liela nozīme ciematu modernizēšanā ir bijusi Eiropas Lauksaimniecības fondam
lauku attīstībai. Šis fonds ir pietiekami jāfinansē, savukārt, attiecībā uz nākotnes kopīgo
lauksaimniecības politiku, ir jāpalīdz sašaurināt būtiskās atšķirības starp lauku un pilsētu
apvidiem. Otrkārt, es uzskatu, ka mums ir jāsāk modernizēt fizisko pamatinfrastruktūru,
sevišķi jaunajās dalībvalstīs. Tai neapšaubāmi ir jāturpina būt par ELFLA programmas
sastāvdaļu.
Mans pēdējais komentārs attiecas uz lauku iedzīvotāju novecošanu. Sakarā ar to es vēlētos
uzsvērt programmu nozīmi, kuras vērstas, pirmkārt, uz lauksaimnieku un lauku saimniecību
darbinieku agrīnu pensionēšanos un, otrkārt, uz gados jaunu lauksaimnieku iesaistīšanu
saimnieciskajā darbībā.
Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos apsveikt
Jeggle kundzi sakarā ar šajā ziņojumā izvēlēto pieeju.
Es uzskatu, ka ir būtiski atzīt lielo nozīmi, kāda piemīt sievietēm lauksaimniecībā, gan
primārajā ražošanā, gan saimnieciskās darbības diversifikācijā saimniecībās un lauku
apvidos.
Es domāju, ka mums ir jāpievērš uzmanība augstajam nabadzības un izolācijas līmenim,
kas ietekmē sievietes laukos, tādējādi uzsverot efektīvu pasākumu nepieciešamību
vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai sievietēm lauksaimniecībā kā kopīgās
lauksaimniecības politikas galveno mērķi. Tāpēc ir svarīgi uzlabot lauku apvidos dzīvojošo
sieviešu dzīves kvalitāti, nodrošinot viņām ērtāko iespējamo piekļuvi izglītībai un
arodapmācībai, mūžizglītībai, efektīviem vietējiem sabiedriskajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, nemaz nerunājot par infrastruktūru un pakalpojumiem attiecībā uz bērnu
un ģimeņu atbalstu.
Uzsvēršu, ka vienlīdzīgu iespēju principa uzlabošana attiecībā uz sievietēm lauku apvidos
ietver aktīvāku viņu nozīmes veicināšanu gan lauksaimniecības uzņēmējdarbības, gan citās
saimnieciskās darbības jomās, tostarp lauksaimniecības daudzfunkcionalitātes aizsardzībā.
Viviane Reding, Komisijas priekšsēdētāja vietniece. – Priekšsēdētājas kundze, pirmkārt, es
vēlos pateikties referentei un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekļiem, jo
ir svarīgi sākt izskatīt šo jautājumu.
Komisija ļoti labi apzinās lielo nozīmi, kāda ir sievietēm lauksaimniecībā un lauku apvidos.
Tā uzskata, ka tas ir uzdevums lauku attīstības politikai. Lauku attīstības regulējums
nodrošina atbalstu daudzās jomās, kuras ir nozīmīgas sievietēm lauku apvidos.
Mikrouzņēmumu dibināšana un attīstība, pievienojot vērtību lauksaimniecības projektiem
un cenšoties rast tiem noieta iespējas, ir tikai daži piemēri.
Lauku attīstības politika paredz arī iespējas palīdzēt vīriešiem un sievietēm līdzsvarot
ģimenes un profesionālo dzīvi. Piemēram, saistībā ar pamatpakalpojumiem ir iespējams
atbalstīt pasākumus, kas attiecas uz sociālajiem atvieglojumiem, kā dienas aprūpes centri
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bērniem vai veciem cilvēkiem. Turklāt, atbalsts pienākas vietējiem transporta
pakalpojumiem un nelielajām infrastruktūrām.
Situācija lauku apvidos ir ļoti atšķirīga dažādās dalībvalstīs, tostarp attiecībā uz iespējām
un prasībām sievietēm. Dalībvalstīm un reģioniem ir rūpīgi jāanalizē situācija un jāplāno
individualizēti pasākumi saistībā ar vietējiem apstākļiem, ņemot vērā specifiskās problēmas,
ar kurām sastopas sievietes. Piemēram, dalībvalstis var nodrošināt priekšrocības sievietēm
attiecībā uz zināmiem pasākumiem. Bez tam dalībvalstis var izmantot finanšu inženieriju
garantiju fondu nodibināšanai, lai palīdzētu sievietēm saņemt piekļuvi kredītiem. Sievietēm
var būt arī būtiska nozīme LEADER programmas projektos, kuros viņas varētu realizēt
savas īpašās intereses un specifisko potenciālu, lai mobilizētu apvidus attīstības potenciālu.
Komisija piekrīt, ka būtu noderīgi iegūt apjomīgāku informāciju par sieviešu situāciju.
Tomēr, galvenokārt reaģējot uz dalībvalstu uzaicinājumu par procedūru vienkāršošanu,
varētu izrādīties sarežģīti pārliecināt tās ziņot par papildu slogu. Taču par tiem datiem,
attiecībā uz kuriem tas ir iespējams, būtu jāiesniedz un jāanalizē statistika pēc sadalījuma
dzimumos. Pieejamos datus par sievietēm Komisija iekļaus savā progresa ziņojumā par
lauku attīstības stratēģisko pamatnostādņu īstenošanu.
Viens ļoti nozīmīgs faktors saistībā ar sieviešu virzīšanu lauksaimniecībā un lauku apvidos
ir pieredzes apmaiņa. Tāpēc es vēlos vērst jūsu uzmanību uz Eiropas tīklu lauku attīstībai
un to veidojošajiem nacionālajiem tīkliem. Tos iespējams izmantot, lai nodrošinātu
paraugprakses apmaiņu, un būtu vēlams, lai vairāk sieviešu apvienību izmantotu šos esošos
tīklus, lai savstarpēji saistītu sievietes dažādos lauku apvidos.
Priekšsēdētāja. – Debates tiek slēgtas.
Balsošana notiks otrdien, 2011. gada 5. aprīlī.
Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Iosif Matula (PPE), rakstiski. – (RO) Es nāku no Rumānijas, kur liela daļa no iedzīvotājiem
dzīvo laukos. Tieši tādēļ es apzinos, ka mums ir absolūti nepieciešams koncentrēt lielāku
uzmanību uz sieviešu stāvokli šajos apvidos, ņemot vērā specifiskās iespējas un problēmas.
Kā Kultūras un izglītības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas loceklis es gribu
uzsvērt nepieciešamību nodrošināt arodapmācības sistēmu, kas piedāvātu sievietēm
atbilstošu apmācību gan kā ražotājām, gan kā uzņēmējām, sevišķi tādēļ, lai mēs spētu
sasniegt Eiropas 2020. gada stratēģijas mērķus. To iespējams panākt arī, nodrošinot
lauksaimniekiem labāku piekļuvi platjoslas interneta pakalpojumiem.
Uzņēmējdarbības iniciatīvas atbalstīšana starp sievietēm var viņas nodrošināt ar
ienākumiem, kas radītu pamatu dzīves stabilitātei, sniedzot viņām ekonomisku neatkarību.
Tas mums ļaus novērst sociālās atstumtības un nabadzības ietekmi, kas nesamērīgi iespaido
sievietes.
Tieši tāpēc mēs runājam arī par kopīgās lauksaimniecības politikas tālāko reformu, sakarā
ar ko mums lielāka vērība būs jāpievērš sieviešu nozīmei un vajadzībām lauku apvidos. Ir
jāturpina darbs, lai dzīvošanu laukos un nodarbošanos ar lauksaimniecību padarītu
pievilcīgāku, jo tā sievietēm šajos apvidos var piedāvāt reālas iespējas ekonomiskajai un
personīgajai attīstībai.
Jarosław Kalinowski (PPE), rakstiski. – (PL) Visbiežāk lauksaimniecības nozarē strādāt
izvēlas vīrieši, tomēr kopš neatminamiem laikiem lauku apvidos ir atradušās arī sievietes
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un, diemžēl, viņu devums allaž ticis novērtēts par zemu. Viņu pastāvīgā darbošanās un
ilgtermiņa pieeja daudziem jautājumiem palīdz uzlabot dzīves un darba kvalitāti lauku
apvidos. Taču viņas ļoti bieži nav pārstāvētas resursu plānošanas stadijā, un rēķināšanās
ar lauksaimnieču vajadzībām šajā ziņā varētu dot lielu labumu lauku kopienām. Mums
būtu jānodrošina, lai profesionālās attīstības iespējas būtu atvērtas sievietēm
lauksaimniecībā, sniedzot reālu atbalstu izglītības, kā arī karjeras konsultāciju veidā. Ir
svarīgi reklamēt lauku apvidus sievietēm kā pievilcīgu vietu darbam, kur iespējams realizēt
gan ģimenes, gan profesionālos plānus.
22. Atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētais ES finansējums
jaunajās dalībvalstīs (īss izklāsts)
Priekšsēdētāja. – Nākamais darba kārtības punkts ir Marinescu kundzes ziņojums Budžeta
kontroles komitejas vārdā par kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanai paredzētā
ES finansējuma efektivitāti un lietderību jaunajās dalībvalstīs (2010/2054(INI))
(A7-0054/2011).
Marian-Jean Marinescu, referente. – (RO) Priekšsēdētājas kundze, triju dalībvalstu —
Slovākijas, Bulgārijas un Lietuvas — pievienošanās līgumos bija iekļauta prasība slēgt
vairākus kodolreaktorus, kuri vairs neatbilda drošības noteikumiem un kurus nebija
iespējams modernizēt par ekonomiski pieņemamām izmaksām. Eiropas Savienības sniegtās
finansiālās palīdzības mērķis nebija segt visas ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksas.
Palīdzība bija paredzēta pasākumiem sakarā ar ekspluatācijas pārtraukšanu — reaktoru
uzturēšanai un uzraudzībai pēc slēgšanas, atkritumu pārstrādei, atkritumu un izlietotās
degvielas uzglabāšanai un dekontaminācijai, un demontāžas darbiem, kā arī enerģētikas
nozarei (slēgto bloku ražošanas aizstāšanai, enerģijas piegādes drošības un
energoefektivitātes uzlabošanai un citiem pasākumiem, kas veicina energoinfrastruktūras
restrukturizāciju un uzlabošanu) un sociālo seku risināšanai (atbalsts spēkstacijas
personālam, lai pēc slēgšanas uzturētu augstu drošības līmeni, personāla pārkvalificēšanai
jaunajiem uzdevumiem ekspluatācijas pārtraukšanā).
Sakarā ar to, ka lēmums par finanšu palīdzību tika pieņemts, nenosakot finansējuma
maksimālo apjomu, kas turpinājās pat pēc ekspluatācijas pārtraukšanas plānu un stratēģiju
sagatavošanas, tika sniegts jauns papildu finanšu atbalsts. Eiropas Savienība šī pasākuma
finansēšanai ir piešķīrusi ievērojamas naudas summas, kuru kopējais apjoms laika periodā
no 1999. gada līdz šim brīdim sasniedz aptuveni 2,8 miljardus EUR.
Šajā ziņojumā pausts uzaicinājums Eiropas Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai, veicot
turpmākos novērtējumus, noskaidrot šādus aspektus — vai Eiropas Savienības piešķirtie
līdzekļi ir izmantoti, lai nodrošinātu drošu ekspluatācijas pārtraukšanu, vai ar ekspluatācijas
pārtraukšanu tiek garantēta kodolatkritumu droša uzglabāšana, vai bijusi pietiekama
saskaņošana starp trim esošajām programmām, lai efektīvi izmantotu uzkrāto pieredzi un
sekotu modelim, pamatojoties uz iepriekš gatavotajiem un finansētajiem projektiem, lai
panāktu izmaksu samazināšanu, vai pašreizējie plāni un stratēģijas ir pilnīgi, vai arī joprojām
ir iespējams pievienot jaunus pasākumus un vēlāk pievienot papildu finansējumu, vai
enerģētikas projektiem joprojām nepieciešamas papildu summas, vai arī uzmanība
jākoncentrē uz ekspluatācijas pārtraukšanas projektiem un vai finansējums šiem
pasākumiem joprojām jānodrošina no ES fondiem.
Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Priekšsēdētājas kundze, agrīna kodolreaktoru
ekspluatācijas pārtraukšana trīs ES kandidātvalstīs — Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā —
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aizkavēja atbilstošu nacionālo fondu izveidi, lai segtu visas ar elektrostaciju ekspluatācijas
pārtraukšanu saistītās izmaksas, un tādēļ Eiropas Savienības palīdzība bija svarīga attiecībā
uz centieniem risināt ievērojamo finansiālo un ekonomisko slogu.
Tomēr ekspertu pētījumi liecina, ka izmaksas sakarā ar elektrostaciju izņemšanu no
ekspluatācijas jau ir pārsniegušas ES plānotās palīdzības līmeni, un, iespējams, ka tās ir
pārsniegušas arī sākotnējās aplēses, kaut arī faktiskā ekspluatācijas pārtraukšana joprojām
atrodas sākuma fāzē. Tādēļ, dāmas un kungi, ekspluatācijas pārtraukšanas darbam ir
jāturpinās arī pēc tam, kad beigsies finanšu plāns, kas sedz periodu līdz 2013. gadam. Tādēļ
es uzskatu, ka ir nepieciešams apsvērt turpmākā finansējuma piešķiršanas iespējas šo triju
kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanas projektiem.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze, Eiropas Savienībā ir
143 kodolelektrostaciju bloki un saskaņā ar Enerģētikas ģenerāldirektora martā
publicētajiem datiem par 2010. gadu, kodolenerģija veido apmēram 28% no Eiropas
Savienības enerģētikas struktūras.
Notikumi Japānā ir kalpojuši par trauksmes signālu attiecībā uz riskiem, kuri saistīti ar
kodolelektrostacijām. Agrīna kodolelektrostaciju bloku slēgšana un to ekspluatācijas
pārtraukšana ir ļoti nozīmīgs finansiāls un ekonomisks slogs. Tādēļ Eiropas Savienība var
sniegt finansiālu palīdzību ietekmētajām dalībvalstīm, ar ko es domāju Lietuvu, Slovākiju
un Bulgāriju. Finansējuma trūkums ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumiem aizkavēs šo
procesu, kas varētu radīt vides un cilvēka veselības apdraudējumu.
Mēs mudinām kompetentās valsts iestādes pabeigt savus sīki izstrādātos ekspluatācijas
pārtraukšanas darbību plānus, un mēs aicinām Komisiju ziņot par šo procesu, skaidri
precizējot ES finansējuma apjomu šajos gadījumos un iesniegt detalizētu ekspluatācijas
pārtraukšanas projektu ilgtermiņa finanšu plānojumu.
Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Priekšsēdētājas kundze, es vēlos apsveikt savu kolēģi
un pateikties viņai par sadarbību šī svarīgā ziņojuma sagatavošanā. Pievienojoties Eiropas
Savienībai, trīs dalībvalstis pirmo reizi uzņēmās ekonomiski un sociāli sarežģītas saistības
slēgt savas kodolelektrostacijas bez vajadzīgās finansiālās kapacitātes un pieredzes. Eiropas
Savienība izrādīja solidaritāti, uzņemoties nodrošināt nepieciešamo finansiālo palīdzību
ne vien ekspluatācijas pārtraukšanas finansēšanai, bet arī alternatīvu enerģijas projektu
attīstības veicināšanai un ekspluatācijas pārtraukšanas negatīvās sociālās ietekmes
mazināšanai. Es piekrītu, ka daži jautājumi joprojām ir jārisina, piemēram, naudas
piešķiršana specifisku ekspluatācijas darbu veikšanai un dalībvalstu sarežģītajām
administratīvajām struktūrām, kuras, iespējams, aizkavē piešķirtā finansējuma efektīvu
izmantošanu. Es uzskatu, ka Eiropas Komisijai būtu vairāk jāstrādā ar koordinēšanas
jautājumiem, lai nodrošinātu kodolreaktoru savlaicīgu un drošu slēgšanu, garantētu
pārskatāmību attiecībā uz līdzekļu izmantošanu un stimulētu šīs valstis attīstīt alternatīvu
enerģiju, un radītu jaunas darbavietas.
João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Priekšsēdētājas kundze, kodolelektrostacijas atrodas
gandrīz pusē Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju. Daudzi no ekspluatējamajiem
reaktoriem ir relatīvi novecojuši, kas izraisa akūtu nepieciešamību demontēt vairākus no
šiem reaktoriem drošības, sabiedrības veselības un vides aizsardzības apsvērumu dēļ.
Pieprasot jaunajām dalībvalstīm pārtraukt vairāku elektrostaciju ekspluatāciju, šķiet tikai
taisnīgi, ka tās varētu gaidīt ES atbalstu atbilstošai un drošai ekspluatācijas pārtraukšanas
procesu pabeigšanai. Šādiem procesiem būtu jāietver nepieciešamā uzturēšana un
uzraudzība pēc slēgšanas, atkritumu apstrāde, uzglabāšana un dekontaminācija, vides
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uzlabošana un atbalsts slēgto elektrostaciju ražošanas jaudas aizstāšanai, īpašu uzmanību
pievēršot vides ilgtspējībai un energoefektivitātei.
Kā ziņojumā norādīts, nepieciešams pilnībā apzināties šo procesu sociālās sekas, garantējot
darbavietu saglabāšanu darbiniekiem un visu drošības nosacījumu ievērošanu pirms
ekspluatācijas pārtraukšanas sākšanas, tās laikā un pēc tās pabeigšanas.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Priekšsēdētājas kundze, Marinescu kundzes ziņojumā ir
aplūkota padomju laiku kodolreaktoru ekspluatācijas apturēšanai izmantotā ES finansējuma
efektivitāte un lietderība. Slovākijas Republika pilnīgi pārbūvēja savu kodolelektrostaciju
Jaslovské Bohunicē pēc avārijas Černobiļā, uzstādot pašu modernāko drošības aprīkojumu
no specializētiem franču un vācu uzņēmumiem.
Pēc vērienīgās modernizācijas pabeigšanas Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori
paziņoja, ka Jaslovské Bohunices atomelektrostaciju var droši ekspluatēt vairāk nekā 30
gadu. Tomēr, lai nomierinātu un pārliecinātu kaimiņvalsts Austrijas pilsoņus, Slovākijas
Republika ES iestāšanās sarunās piekrita agrīnai V1 un V2 reaktoru ekspluatācijas
pārtraukšanai Jaslovské Bohunicē, kuri bija aprīkoti pēc augstākajiem standartiem.
Es saprotu simbolisko ES ieguldījumu šo reaktoru ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksās
tikai kā mēģinājumu vismaz daļēji kompensēt zaudējumus, kurus cietusi Slovākijas
Republika, kurai atņemts spēcīgs un efektīvs tīras enerģijas avots, un kas patiesībā nav īsta
palīdzība šīs elektrostacijas likvidācijas sakarā.
Viviane Reding, Komitejas priekšsēdētāja vietniece. – Priekšsēdētājas kundze, Komisija ļoti
atzinīgi vērtē Parlamenta pašiniciatīvas ziņojumu par kodolelektrostaciju ekspluatācijas
pārtraukšanai paredzētā ES finansējuma efektivitāti un lietderību jaunajās dalībvalstīs.
Kodoldrošība ir un paliks Eiropas Savienības absolūta prioritāte un tāpēc Komisija piešķir
lielu nozīmi centieniem, kuri veicina kodolreaktoru bloku drošu ekspluatācijas
pārtraukšanu, ja tie netiek uzskatīti par modernizējamiem saskaņā ar nepieciešamajiem
drošības standartiem.
Vispirms atļaujiet man pateikt, ka mēs piekrītam daudziem uzskatiem, kurus Parlamenta
deputāti pauduši šajā ziņojumā. Mēs piekrītam, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz sīki izstrādāti
ekspluatācijas pārtraukšanas darbību plāni, kā arī efektīva ilgtermiņa finansiālā plānošana.
Mēs arī uzskatām par svarīgu, lai vairumā gadījumu ekspluatācijas pārtraukšanas
pasākumiem tiktu piešķirti līdzekļi un lai Komisijai būtu būtiska nozīme stingras līdzekļu
izlietojuma uzraudzības nodrošināšanā.
Komisija uzskata par pareizu principa, ka maksā piesārņotājs, stingru piemērošanu, tāpēc
mēs piekrītam Parlamenta atzinumam, ka kodolelektrostaciju operatoriem ir jānodrošina
finanšu līdzekļu piešķiršana kodoliekārtu produktīvajā periodā. Ekspluatācijas pārtraukšanai
ir jānorit pēc iespējas drošāk, un tādēļ ļoti svarīga ir ekspluatācijas pārtraukšanas
pasākumiem piešķirto līdzekļu efektīva un pārskatāma pārvaldība.
Tomēr jānorāda, ka ziņojumā tiek apskatīta ES finansējuma efektivitāte un lietderība
atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanas jomā. Komisija novērtēja, ka vairākos
ziņojuma paragrāfos tika pilnībā atzīts, ka ES finansējuma primārais mērķis ir nodrošināt,
lai reaktoru bloki tiktu slēgti kodoldrošības nolūkos. Mēs uzskatām, ka šī mērķa sasniegšana
ir būtisks elements, kas jāņem vērā, novērtējot ES finansējuma efektivitāti un lietderību.
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Komisija uzskata par svarīgu noskaidrot, ka ES atbalsts nekad nav ticis paredzēts nedz
ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksu pilnīgai segšanai, nedz arī visu ekonomisko seku
kompensēšanai. ES atbalsts ir domāts vienīgi kā palīdzība slēgšanas agrīnajās fāzēs.
Komisija arī uzsver, ka dalībvalstīm ir pilnībā jāatbild par savu kodoliekārtu ekspluatācijas
pārtraukšanu. Sīki izstrādāta ilgtermiņa plānojuma iesniegšana ir dalībvalstu atbildība,
kuras vienādi atbild par precīzu grafiku un izmaksu tāmju izveidošanu ekspluatācijas
pārtraukšanas darbību pabeigšanai.
Es vēlētos pateikties referentei un Parlamentam par savlaicīgajām debatēm attiecībā uz
jautājumu, kurš aktualizējies sakarā ar notikumiem Fukušimā. Droša un pilnīga
atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana ir kodoldrošības galvenais elements, uz ko
mēs tiecamies, ievērojot augstākos standartus. Parlamenta ziņojums ir vērtīgs devums
diskusijai, kura norisināsies starp Komisiju un trim ieinteresētajām dalībvalstīm attiecībā
uz ES iespējamo finansiālo atbalstu pēc 2013. gada.
Priekšsēdētāja. – Debates tiek slēgtas.
Balsošana notiks otrdien, 2011. gada 5. aprīlī.
Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Georgios Stavrakakis (S&D) , rakstiski. – (EL) Kodoldraudi kā vienas no sekām šausmīgajai
zemestrīcei Japānā ar tai sekojušo cunami nozīmīgi aktualizē Budžeta kontroles komitejas
ziņojuma debates. Tomēr tanī pat laikā tajā tiek uzsvērts, ka ES nodrošina uzraudzību un
sniedz praktisku atbalstu finansiālas palīdzības veidā pasākumiem, kuri nepieciešami sakarā
ar kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu. Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt
kodolelektrostaciju pienācīgu un drošu funkcionēšanu, lai mēs nekad nepiedzīvotu vēl
vienu Černobiļu vai Fukušimu, un vienlaicīgi risinot jautājumus sakarā ar slēgšanas un
ekspluatācijas pārtraukšanas izraisīto ietekmi, apmierinot to valstu prasības pēc enerģijas,
kurās šādas elektrostacijas darbojas. Šie centieni, kurus papildina ievērojams finansiāls
atbalsts Lietuvā, Slovākijā un Bulgārijā, pierāda, cik nopietni ES attiecas pret kodoldrošības
jautājumu. Tā ir rūpīgi izstrādāta programma, kura sākās 1999. gadā. Šī finansiālā atbalsta
mērķis ir arī palīdzēt uzlabot vidi un modernizēt enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, un
stiprināt energopiegādes drošību. No piešķirtajiem līdzekļiem iegūtās peļņas novērtēšana
un cieņa pret to efektīvu un pārredzamu pārvaldību ir faktori, kuri nodrošinās mērķa
sasniegšanu.
Csanád Szegedi (NI), – (HU) Dabas katastrofa Japānā un tai sekojošā kodolkatastrofa ir
piesaistījušas uzmanību tēmas aktualitātei. Katastrofas sekas, gluži tāpat kā Černobiļas
gadījumā, varētu turpināties desmitiem gadu un kļūt par nepatīkamu un negribētu
mantojumu nākamajām paaudzēm. Šis gadījums ir arī pierādījis, ka ir jāsamazina enerģijas
zudumi un uzsvars pakāpeniski jāpārnes uz atjaunojamo enerģiju. Šodienas ziņojumā
vairākkārt ir kritizēta kodolelektrostaciju slēgšanas finansēšana jaunajās dalībvalstīs sakarā
ar pārskatāmību un īstenošanu. Es uzskatu, ka papildus ziņojumā norādīto elektrostaciju
slēgšanai ir ļoti svarīgi pārbaudīt visas Eiropas kodolelektrostacijas un nepieciešamības
gadījumā padarīt tās drošākas, lai novērstu līdzīgu katastrofu atkārtošanos turpmāk. Arī
šī iemesla dēļ es lūdzu savus kolēģus deputātus apspriest manis un mana Austrijas kolēģa
nesen iesniegto rezolūcijas priekšlikumu sakarā ar kodolenerģijas drošību Donavas reģionā
kopīgās Eiropas sadarbības tvērumā.
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23. Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (īss izklāsts)
Priekšsēdētāja. – Nākamais darba kārtības punkts ir Arif kunga ziņojums Starptautiskās
tirdzniecības komitejas vārdā par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku
(2010/2203(INI) - (A7-0070/2011).
Kader Arif, referents. – (FR) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, es
vēlētos sākt ar sirsnīgu pateicību visiem, ar ko kopā man bija iespēja strādāt ar šo jautājumu.
Viņu devums ir palīdzējis sagatavot šo ziņojumu, kas tapis, pateicoties visu politisko grupu
sadarbībai, turklāt īpašs paldies ēnu referentiem — tādēļ mums šodien priekšā ir pastāvīgs
teksts, kas pauž nozīmīgu ziņojumu.
Mēs patiešām atrodamies pagrieziena punktā attiecībā uz Eiropas ieguldījumu politiku
laikā, kad mums ir jāizmanto jaunā vara, kas mums piešķirta līdz ar Lisabonas līguma
stāšanos spēkā, lai izpildītu divkāršu uzdevumu. Pirmkārt, Eiropas uzņēmumi ir jānodrošina
ar instrumentiem, kas tiem nepieciešami augstas kvalitātes ārvalstu ieguldījumiem, kurus
aizsargā juridiskā sistēma, sniedzot ilgtermiņa atbalstu.
Otrkārt, Eiropai ir jānostiprina savs stāvoklis kā tiešo ārvalstu ieguldījumu vadošajam
saņēmējam pasaulē un jānodrošina tai līdzekļi šo ieguldījumu uzraudzībai, lai veicinātu
ilgtspējīgu attīstību, kas radītu augstas kvalitātes nodarbinātību.
Balsojot par šo ziņojumu, kas ir mūsu institūcijas pirmais oficiālais paziņojums kopš
Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Parlaments pilnībā uzņemas darboties kā jauns
likumdevējs tirdzniecības regulēšanas jautājumos un paziņo savas prioritātes brīdī, kad ir
jāsākas pirmajām sarunām par ieguldījumu aizsardzību. Šis paziņojums ir būtisks, jo tas
ir paredzēts, lai darītu zināmas iedzīvotāju bažas, kas izrāda pieaugošu interesi par
tirdzniecības jautājumiem un kas mums ir jāatbalsta.
Mūsdienu pasaulē, kur norisinās arī tirdzniecības konflikti, par prioritāti ir jākļūst to mūsu
uzņēmumu aizsardzībai, kuri veic ieguldījumus ārzemēs. Ir izveidoti starptautiskie nolīgumi,
lai aizsargātu ieguldītājus no bargām un nepamatotām ekspropriācijām un neredzamiem
likumiem, kuri vienkārši vērsti uz viņu izslēgšanu no šāda vai tāda tirgus. Nepieciešams
saglabāt šo primāro mērķi.
Kaut arī Eiropa ir viens no atvērtākajiem tirgiem pasaulē, ir nepieciešams atjaunot līdzsvaru
ar mūsu galvenajiem partneriem, lai Eiropas uzņēmumi varētu gūt labumu no viendabīgas
konkurences vides. Tas ir ziņojumā sniegtais priekšlikums, kas uzsver nepieciešamību
turpmākajos nolīgumos iekļaut normas attiecībā uz nediskriminēšanu, godīgu un taisnīgu
attieksmi un aizsardzību pret tiešo un netiešo ekspropriāciju.
Tomēr šīs normas ir jānosaka tā, lai novērstu iespējamu nepareizu interpretāciju. Daži
uzņēmumi tiešām ir izmantojuši neskaidrus formulējumus pirmās paaudzes ieguldījumu
nolīgumos, lai aizsargātu savas intereses, apejot likumu, piemēram, apstrīdot jaunus sociālos
un vides likumus, kuri kaitē viņu interesēm. Stājoties starptautisko šķīrējtiesnešu priekšā,
bez pārskatāmības vai iespējām pusēm iesniegt pārsūdzību, tie ir pieprasījuši ievērojamu
kompensāciju, paziņojot, ka šie likumi ir vienlīdzīgi netiešai ekspropriācijai. Eiropai, kura
turpmāk saņems aizvien vairāk ieguldījumu, jo īpaši no jaunattīstības valstīm, ir jānodrošina
aizsardzība pret šādiem ļaunprātīgiem sagrozījumiem.

95

96

LV

Eiropas Parlamenta debates

Šī ideja ir Savienoto Valstu un Kanādas sākto reformu pamatā, jo tās ir valstis, kuru valdības
un iestādes ir pārcietušas vairākas neveiksmes starptautiskās šķīrējtiesas lietās, un kuras ir
radikāli pārskatījušas savu ieguldījumu nolīgumu modeli.
Ierosinot jaunas aizsardzības normu definīcijas, ar šo ziņojumu tiek rasts objektīvs līdzsvars
starp ieguldītāju tiesību aizsardzību un valsts iestāžu tiesībām veikt regulēšanu. Tas nozīmē
arī to, ka visos turpmākajos nolīgumos ir jāiekļauj īpašas klauzulas, ar kurām tiek noteiktas
valsts iestāžu iespējas izdot tiesību aktus un regulēt tādas jomas kā valsts drošības, vides,
sabiedrības veselības, darba ņēmēju un patērētāju tiesību aizsardzības, kā arī rūpniecības
politikas un kultūras daudzveidības joma.
Beidzot palielināta ieguldītāju aizsardzība ir jāpapildina ar atbildīgāku darbību, jo īpaši
jaunattīstības valstīs, kur sociālie un vides tiesību akti ir mazāk saistoši. Tāpēc ziņojumā ir
minēts, ka visos Eiropas Savienības parakstītajos brīvās tirdzniecības nolīgumos būtu
jāiekļauj sociālās un vides klauzulas. Turklāt, mums jāiet tālāk par publisku aizrādījumu
izteikšanu un visos turpmākajos nolīgumos jāiekļauj skaidri korporatīvās sociālās atbildības
noteikumi, kuri uzņēmumiem ir jāievēro un kuru pamatā ir ESAO pamatnostādnes.
Ja mūsu mērķis patiešām ir ieskicēt apveidus jaunai Eiropas ieguldījumu politikai, tad ar
šo ziņojumu es aicinu, lai tā būtu tāda, kas rādītu priekšzīmi un sekmētu ilgtspējīgus, vidi
saudzējošus ieguldījumus un veicinātu darba apstākļu kvalitāti kā Eiropā, tā trešās valstīs.
Tādēļ šim ziņojumam ar trešdienas balsojuma piešķirto spēku ir jākalpo par atsauci visām
turpmākajām Komisijas vestajām sarunām.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Priekšsēdētājas kundze, saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību 206. un 207. pantu, tiešie ārvalstu ieguldījumi ir ES tieša
kompetence. Komisija jau ir sastādījusi to valstu sarakstu, kuras būs priviliģētie partneri
sarunās saistībā ar pirmajiem ieguldījumu nolīgumiem — Kanāda, Ķīna, Indija, MERCOSUR
valstis, Krievija un Singapūra.
Mēs aicinām Komisiju, Parlamentu un dalībvalstis izveidot saskaņotu un integrētu
ieguldījumu politiku, kura veicina augstas kvalitātes ieguldījumus un sekmē ekonomikas
progresu un ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē. Mēs aicinām, ka ar turpmāko ES politiku ir
jāveicina ilgtspējīgi, vidi saudzējoši ieguldījumi un tādi, ar kuriem uzlabo darba apstākļu
kvalitāti uzņēmumos. Mēs mudinām Komisiju nodrošināt savstarpīgumu, apspriežot
piekļuvi tirgum ar galvenajiem attīstīto valstu tirdzniecības partneriem un lielākajām
jaunietekmes valstīm.
Priekšsēdētājas kundze, es kā referente saistībā ar gaisa transporta nolīgumiem starp Eiropas
Savienību un trešām valstīm, kā Kanādu un Brazīliju, vēlētos uzdot jautājumu referentam
un komisāram, kā tiks nodrošināta saite starp pakāpenisku piekļuvi tirgum un aviolīnijām
un starptautiskajiem ieguldījumu nolīgumiem.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Priekšsēdētājas kundze, ziņojumā par turpmāko Eiropas
starptautisko ieguldījumu politiku referents ir piesaistījis uzmanību daudziem atklātiem
jautājumiem saistībā ar iespējamajiem ES nolīgumiem. Pirmais Eiropas Savienības uzdevums
ir aizsargāt ES pilsoņu sabiedriskās intereses, kurus tā pārstāv jomās, ko tai uzticējušas
dalībvalstis. Tomēr valsts aizsargātās intereses daudzreiz saduras ar agresīvu ārvalstu
ieguldītāju interesēm, kuri bieži vien ir daudz prasmīgāki ar starptautisko šķīrējtiesu
saistītajos jautājumos, nekā valstis, kuras aizstāv savu pilsoņu intereses. Ziņojumā minētie
piemēri attiecībā uz Argentīnu, ASV un Kanādu sniedz konkrētus pierādījumus par to.
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Tādēļ ir nepieciešams precīzi definēt aizsardzības principus, lai dažādi ieguldītāji nevarētu
tos nepareizi interpretēt. Tomēr šis svarīgais un šobrīd vēl neatrisinātais jautājums joprojām
ir ES starptautiskā atbildība, jo īpaši no finanšu viedokļa, jo nav skaidrs, kurš uzņemsies
finansiālo slogu sakarā ar ES zaudētiem tiesiskajiem strīdiem. Eiropadome vēl nav sniegusi
pienācīgu atbildi uz šo jautājumu.
Viviane Reding, Komisijas priekšsēdētāja vietniece. – Priekšsēdētājas kundze, Komisija
atzinīgi vērtē Parlamenta ziņojumu par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu
politiku. Tas ir nozīmīgs solis, kas paver iespējas īstenot jauno ES ekskluzīvo kompetenci
attiecībā uz ieguldījumiem.
Kā jums ir zināms, ieguldījumi iezīmē jaunu kopīgās tirdzniecības politikas robežu. Mums
ir jāizmanto iespēja – mēs pilnīgi pievienojamies Parlamenta viedoklim šajā jautājumā –
kopīgi veidot integrētu un saskaņotu ieguldījumu politiku, ar kuru tiktu veicināti ieguldījumi
un sekmēta ekonomikas izaugsme un ilgtspējīga attīstība.
Komisija arī pilnībā piekrīt Parlamenta paziņojumam, ka ieguldītāju aizsardzībai joprojām
jāpiešķir galvenā prioritāte Eiropas noguldījumu politikā. Mēs uzskatām, ka jaunajai politikai
ir jākalpo mērķim nodrošināt visiem Eiropas ieguldītājiem spēju darboties atvērtā, pienācīgi
un taisnīgi regulētā uzņēmējdarbības vidē ne vien iekšējā tirgū, bet arī strādājot trešās
valstīs.
Es arī vēlos vērst uzmanību uz Parlamenta ieteikumu, ka ES būtu jāpamatojas uz dalībvalstu
pieredzi saistībā ar divpusējo ieguldījumu nolīgumiem. Faktiski par Savienības rīcības
mērķi šajā jomā būtu jānosaka labāku rezultātu sniegšana par tiem, kurus dalībvalstīm
izdevies gūt, strādājot atsevišķi.
Tiecoties panākt augsta līmeņa aizsardzību mūsu ieguldītājiem, mums nevajadzētu
diskreditēt citus mērķus, kā valsts spēju veikt regulēšanu vai saskaņošanu ar citiem ES
politikas virzieniem. Valstu un ES tiesības veikt pasākumus, kuri nepieciešami leģitīmo
valsts politikas mērķu sasniegšanai, ir kopīgās tirdzniecības politikas pastāvīgs nosacījums.
To vienādā mērā piemēro mūsu ieguldījumu politikai.
Strīdu izšķiršanas sistēma un ar to saistītā finansiālā atbildība arī ir ļoti svarīgi jautājumi,
un mums ir jāturpina tos apsvērt. Mūsu mērķis, kā minēts paziņojumā, ir nodrošināt
pārredzamību, nolēmumu konsekvenci un padarīt sistēmu pēc iespējas produktīvāku.
Mums arī jārisina virkne jautājumu saistībā ar ES stāvokli saskaņā ar starptautiskajām
tiesībām. Analizējot iespējas un turpmākās idejas visaptverošas pieejas izstrādei šo jautājumu
risināšanā, mēs ņemsim vērā ziņojumā pausto Parlamenta viedokli.
Pakāpeniski attīstot un īstenojot mūsu ieguldījumu politiku, mēs rūpīgi apsvērsim visus
Parlamenta ziņojumā izvirzītos ieteikumus. Komisija jau ir iesniegusi priekšlikumus sarunu
norādēm par ieguldījumiem attiecībā uz Kanādu, Indiju un Singapūru. Mēs gribam izmantot
iespējas saistībā ar notiekošajām plašākajām tirdzniecības sarunām un iesaistīties
visaptverošās sarunās par ieguldījumiem ar šīm valstīm. Tādēļ Parlamenta atzinums nāk
ļoti laicīgi, lai virzītu Komisiju un Padomi, mums nosakot galīgās attiecīgās sarunu norādes.
Visbeidzot, es vēlos jums apliecināt, ka, tā kā visaptverošas Eiropas ieguldījumu politikas
attīstība tagad ir visu iestāžu kopīgā atbildība, Komisija būs gatava sadarboties ar Parlamentu
un Padomi, ievērojot kompetenču sadali starp visām iesaistītajām iestādēm.
Priekšsēdētāja. – Debates ir slēgtas.
Balsošana notiks trešdien, 2011. gada 6. aprīlī.
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Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)
Tokia Saïfi (PPE), rakstiski. – (FR) Saskaņā ar Lisabonas līgumu ES kompetences sfēras
paplašināšana attiecībā uz tiešo ārvalstu ieguldījumu iekļaušanu nozīmē, ka beidzot ir
iespējams paredzēt ticamu Eiropas politiku šajā jautājumā. Šajā politikas attīstīšanas stadijā
prioritāte ir — nodrošināt pēc iespējas lielāku noteiktību ieguldījumiem un ieguldītājiem.
Tāpēc pāreja no valsts kompetences uz Eiropas kompetenci nekādos apstākļos nedrīkstētu
izjaukt apmēram 1200 starp dalībvalstīm un trešām valstīm spēkā esošo nolīgumu pareizu
īstenošanu. Vēlreiz, juridiskās noteiktības un paredzamības labad, ES tagad ir jāizveido
efektīvs un pārskatāms strīdu izšķiršanas mehānisms, kas ir pieejams visiem ieguldītājiem,
tostarp mazākajiem (piemēram, MVU). Pēdējos divpusējo ieguldījumu nolīgumos integrētie
mehānismi ir labs pamats, tomēr tie attiecas vienīgi uz strīdiem starp valsti un ES. Ir
nosacījumi, kuri būtu piemēroti iespējamu strīdu risināšanai starp ES un uzņēmumu.
Beidzot, ES ir jāizmanto šī iespēja iet tālāk, turpmākajos nolīgumos ieļaujot ne vien
klauzulas, kuras sekmētu ieguldītāju iekārtošanos šajās valstīs, bet arī pamatnosacījumus
saistībā ar sociālajām un vides normām.
24. Nākamās sēdes darba kārtība — sk. protokolu
25. Sēdes slēgšana
(Sēde tika slēgta plkst.23.40)
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