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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

153 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

153. ragina Komisiją sukurti naujoviškus 
finansinius mechanizmus, kuriuos 
naudojant būtų įgyvendinamos fiskalin÷s 
reformos ir gerinama kova su korupcija, 
neteis÷tu kapitalo jud÷jimu ir mokesčių 
sl÷pimu; tod÷l ragina apsvarstyti galimybę 
vykdyti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes, derinti dotacijas ir paskolas ir 
pad÷ti besivystančioms šalims geriau 
naudoti savo vidaus išteklius; 

153. ragina Komisiją sukurti naujoviškus 
finansinius mechanizmus, kuriuos 
naudojant būtų įgyvendinamos fiskalin÷s 
reformos ir gerinama kova su korupcija, 
neteis÷tu kapitalo jud÷jimu ir mokesčių 
sl÷pimu; tod÷l ragina apsvarstyti galimybę 
vykdyti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes, derinti dotacijas ir paskolas ir 
pad÷ti besivystančioms šalims geriau 
naudoti savo vidaus išteklius; atkreipia 
d÷mesį į raginimus prad÷ti taikyti 

tarptautinį finansinių sandorių mokestį, 

kuris gal÷tų būti papildomas vystymosi 

finansavimo šaltinis, ir primena ES 

valstyb÷ms nar÷ms, kad jos jau susitar÷ 

šalies viduje įvesti finansinių sandorių 

mokestį ir įsipareigojo dalį iš jo gaunamų 

l÷šų skirti globaliosioms viešosioms 

g÷ryb÷ms, įskaitant vystymąsi, finansuoti; 

Or. en 
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183. reiškia pasipiktinimą didžiuliu 
Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 
skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 
nurodo Tarptautin÷s migracijos 
organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 
kelion÷s“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 
siek÷ 3 000, tod÷l ši jūra yra didžiausiu 
nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 
pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 
susirūpinęs d÷l pranešimų apie migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų patiriamus žmogaus 
teisių pažeidimus jiems keliaujant į ES; 
ragina Sąjungą ir valstybes nares 
bendradarbiauti su JT, regioniniais 
organais, vyriausyb÷mis ir NVO, kad šios 
problemos būtų sprendžiamos; pabr÷žia, 
kad Sąjungos lygmeniu reikia nedelsiant 
suformuoti intensyvesnę, labiau integruotą 
ir stipriau solidarumo principu pagrįstą 
politiką, kad būtų galima, laikantis 
tarptautin÷s žmogaus teisių teis÷s ir 
pagrindinių žmogaus orumo principų, 
nuosekliau spręsti skubius su migrantais, 
pab÷g÷liais ir prieglobsčio prašytojais 
susijusius klausimus, taip pat ragina ES 
prad÷ti taikyti bendrą Europos 

prieglobsčio sistemą ir užtikrinti bendrus 
veiksmingus pri÷mimo procedūrų 
standartus visoje Sąjungoje, kad būtų 
apsaugoti nelydimi nepilnamečiai ir 

183. reiškia pasipiktinimą didžiuliu 
Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 
skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 
nurodo Tarptautin÷s migracijos 
organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 
kelion÷s“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 
siek÷ 3 000, tod÷l ši jūra yra didžiausiu 
nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 
pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 
susirūpinęs d÷l pranešimų apie migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų patiriamus žmogaus 
teisių pažeidimus jiems keliaujant į ES; 
ragina Sąjungą ir valstybes nares 
bendradarbiauti su JT, regioniniais 
organais, vyriausyb÷mis ir NVO, kad šios 
problemos būtų sprendžiamos; pabr÷žia, 
kad Sąjungos lygmeniu reikia nedelsiant 
suformuoti intensyvesnę, labiau integruotą 
ir stipriau solidarumo principu pagrįstą 
politiką, kad būtų galima, laikantis 
tarptautin÷s žmogaus teisių teis÷s ir 
pagrindinių žmogaus orumo principų, 
nuosekliau spręsti skubius su migrantais, 
pab÷g÷liais ir prieglobsčio prašytojais 
susijusius klausimus, taip pat ragina ES 
užtikrinti bendrus veiksmingus pri÷mimo 
procedūrų standartus visoje Sąjungoje, kad 
būtų apsaugoti nelydimi nepilnamečiai ir 
pažeidžiamiausi asmenys; ragina 
vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
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pažeidžiamiausi asmenys; ragina 
vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
pavaduotoją, už migraciją ir vidaus 
reikalus atsakingą Komisijos narį ir EIVT 
didinti valstybių narių bendradarbiavimą ir 
teisingą atsakomyb÷s pasidalijimą, be kita 
ko, priimant ir perkeliant pab÷g÷lius ir 
teikiant paramą paieškos ir gelb÷jimo 
tarnyboms, padedančioms nelaimę jūroje 
patyrusiems migrantams, bandantiems 
pasiekti ES krantus; ryšium su tuo primena, 
kad Europos ir tarptautiniuose vandenyse 
reikia laikytis negrąžinimo principo, kaip 
patvirtino Europos Žmogaus Teisių 
Teismas; primena, kad Komisija 
įsipareigojo pl÷toti tinkamus teis÷tos 
migracijos būdus; tod÷l ragina valstybes 
nares visapusiškai įgyvendinti neseniai ES 
priimtą bendrą prieglobsčio dokumentų 
rinkinį ir bendrus migracijos teis÷s aktus; 
ragina valstybes nares dalyvauti pab÷g÷lių 
perk÷limo programose ir aktyviau rengti 
regionines apsaugos programas, skirtas 
labiau nukent÷jusioms teritorijoms; 
pabr÷žia, kad reikia šalinti pagrindines 
neteis÷tos migracijos priežastis; ragina 
EIVT ir valstybes nares ypatingą d÷mesį 
skirti šalims, kuriose pradedamas prekybos 
žmon÷mis ar neteis÷to žmonių įvežimo 
procesas, ir šalims, per kurias ir į kurias 
vykstama; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 
pirmininko pavaduotoją, taip pat valstybes 
nares tobulinti Sąjungos veiklos išor÷s 
aspektus ir šiuo tikslu bendradarbiauti su 
kilm÷s ir tranzito šalimis, įskaitant ES šalis 
partneres, visų pirma Viduržemio jūros 
regione, min÷tus susirūpinimą keliančius 
klausimus sistemingai teikti svarstyti per 
politinius dialogus su atitinkamomis 
šalimis ir juos aptarti viešuose 
pareiškimuose, taip pat skatinti 
bendradarbiavimą su šiomis šalimis 
aukščiausiu lygmeniu, siekiant išardyti 
neteis÷to migrantų gabenimo tinklus ir 
kovoti su neteis÷tai iš prekybos žmon÷mis 
ir neteis÷to žmonių įvežimo besipelnančia 
mafija; 

pavaduotoją, už migraciją ir vidaus 
reikalus atsakingą Komisijos narį ir EIVT 
didinti valstybių narių bendradarbiavimą ir 
teisingą atsakomyb÷s pasidalijimą, be kita 
ko, priimant ir perkeliant pab÷g÷lius ir 
teikiant paramą paieškos ir gelb÷jimo 
tarnyboms, padedančioms nelaimę jūroje 
patyrusiems migrantams, bandantiems 
pasiekti ES krantus; ryšium su tuo primena, 
kad Europos ir tarptautiniuose vandenyse 
reikia laikytis negrąžinimo principo, kaip 
patvirtino Europos Žmogaus Teisių 
Teismas; primena, kad Komisija 
įsipareigojo pl÷toti tinkamus teis÷tos 
migracijos būdus; tod÷l ragina valstybes 
nares visapusiškai įgyvendinti neseniai ES 
priimtą bendrą prieglobsčio dokumentų 
rinkinį ir bendrus migracijos teis÷s aktus, 
taip pat šiuo tikslu ragina įdiegti krizių 

valdymo mechanizmą, numatytą Dublino 

reglamento 33 straipsnyje (tai reikštų, kad 

numatomas ir aiškiai apibr÷žtas valstybei 

narei tenkantis minimalus kontingentas), 

siekiant kuo greičiau užtikrinti kriz÷s 

valdymo mechanizmo veikimą 

perskirstymo tikslais, kad būtų galima 

palengvinti labiausiai paveiktų valstybių 

narių, kuriose kvota akivaizdžiai 

viršijama, naštą; ragina valstybes nares 
dalyvauti pab÷g÷lių perk÷limo programose 
ir aktyviau rengti regionines apsaugos 
programas, skirtas labiau nukent÷jusioms 
teritorijoms; pabr÷žia, kad reikia šalinti 
pagrindines neteis÷tos migracijos 
priežastis; ragina EIVT ir valstybes nares 
ypatingą d÷mesį skirti šalims, kuriose 
pradedamas prekybos žmon÷mis ar 
neteis÷to žmonių įvežimo procesas, ir 
šalims, per kurias ir į kurias vykstama; 
ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
pavaduotoją, taip pat valstybes nares 
tobulinti Sąjungos veiklos išor÷s aspektus 
ir šiuo tikslu bendradarbiauti su kilm÷s ir 
tranzito šalimis, įskaitant ES šalis 
partneres, visų pirma Viduržemio jūros 
regione, min÷tus susirūpinimą keliančius 
klausimus sistemingai teikti svarstyti per 
politinius dialogus su atitinkamomis 
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šalimis ir juos aptarti viešuose 
pareiškimuose, taip pat skatinti 
bendradarbiavimą su šiomis šalimis 
aukščiausiu lygmeniu, siekiant išardyti 
neteis÷to migrantų gabenimo tinklus ir 
kovoti su neteis÷tai iš prekybos žmon÷mis 
ir neteis÷to žmonių įvežimo besipelnančia 
mafija; 

Or. en 

 


