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6.4.2016 A8-0066/9 

Grozījums Nr.  9 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 39.a norāda, ka pašreizējā sistēmā 

starptautiskās aizsardzības saņēmējiem 

nākas uzturēties dalībvalstī, kura viņiem 

piešķīrusi patvērumu, neņemot vērā 

iespējamos darba piedāvājumus vai 

studiju iespējas citā dalībvalstī; tādēļ 

prasa visām dalībvalstīm savstarpēji atzīt 

pozitīvus patvēruma lēmumus un visām 

personām, kurām ir piešķirta 

starptautiskā aizsardzība, dot tiesības 

vienu gadu pēc minētās aizsardzības 

piešķiršanas brīvi pārvietoties Eiropas 

Savienībā saskaņā ar tādiem pašiem 

noteikumiem un ierobežojumiem, kādi 

attiecas uz ES pilsoņiem; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Grozījums Nr.  10 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 39.b prasa attiecīgi grozīt Padomes 

Direktīvu 2003/109/EK par to trešo valstu 

pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts 

pastāvīgie iedzīvotāji, lai no pieciem 

gadiem līdz vienam gadam saīsinātu 

periodu, kas starptautiskās aizsardzības 

saņēmējam ir jāpavada dalībvalstī, kura ir 

piešķīrusi minēto starptautisko 

aizsardzību, pirms tas var izmantot brīvas 

pārvietošanās iespēju; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Grozījums Nr.  11 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48.a uzsver, ka steidzami jāveicina 

ģimeņu atkalapvienošanās, un aicina 

Komisiju nodrošināt, ka visas izmaiņas 

valsts tiesību aktos pilnībā atbilst 

Direktīvai 2003/86/EK par tiesībām uz 

ģimenes atkalapvienošanos un Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijas 8. pantā 

ietvertajām tiesībām uz ģimenes dzīvi; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Grozījums Nr.  12 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 58.a vērš uzmanību uz satraucoši lielu tā 

dēvēto „neizraidāmo” personu skaitu, 

proti, neatbilstīgajiem migrantiem, kuriem 

tiek piemērota atgriešanas procedūra, bet 

kuru atgriešana dažādu iemeslu dēļ nav 

iespējama, kā rezultātā tie atrodas 

nenoteiktā situācijā; aicina dalībvalstis 

legalizēt šo neizraidāmo personu stāvokli; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Grozījums Nr.  13 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

64.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 64.a pauž bažas par kopīga ES saraksta ar 

drošajām izcelsmes valstīm iespējamo 

ietekmi saistībā ar paātrinātu procedūru 

izmantošanu un par šādu procedūru 

ietekmi uz konkrēto personu tiesībām; 

pauž bažas par Komisijas ierosinātā 

saraksta politisko raksturu, atgādinot, ka 

dažas Rietumbalkānu valstis nav drošas 

minoritāšu grupām, un pauž lielas bažas 

par Turcijas iekļaušanu šajā sarakstā; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Grozījums Nr.  14 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 90.a pauž nožēlu par plašo rīcības brīvību, 

kas dalībvalstīm atstāta Pārvadātāju 

sankciju direktīvas (Padomes Direktīva 

2001/51/EK) 4. pantā attiecībā uz 

pienākumu noteikt soda naudu 

pārvadātājiem gadījumos, kad persona 

cenšas iegūt starptautisku aizsardzību; 

aicina dalībvalstis stingrāk piemērot šīs 

direktīvas 4. panta 2. punktu un 

sistemātiski atlikt soda naudu patvēruma 

gadījumos; prasa Komisijai apsvērt 

Padomes Direktīvas 2001/51/EK 

pārskatīšanu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Grozījums Nr.  15 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 97.a pauž nožēlu par to, ka nav īstenota 

2016. gada 18. martā panāktās ES un 

Turcijas vienošanās demokrātiska 

pārbaude; pauž nopietnas bažas par to, ka 

vienošanās dēļ rodas nopietnu 

cilvēktiesību un starptautisko tiesību 

pārkāpumu risks, proti, pārmitināšana 

kļūst atkarīga no atgriešanas un netiek 

ievērots neizraidīšanas princips, atgriežot 

atpakaļ visus patvēruma meklētājus un 

neatbilstīgos migrantus, kas ierodas 

Grieķijā, neizvērtējot katra konkrētā 

cilvēka neaizsargātību un aizsardzības 

vajadzības; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Grozījums Nr.  16 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

122.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 122.a aicina Komisiju un dalībvalstis 

izveidot legālus darbaspēka migrācijas 

kanālus un sniegt migrantiem stimulus 

izmantot šos kanālus, jo tie atbilst Eiropas 

ekonomiskajām un sociālajām 

vajadzībām; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Grozījums Nr.  17 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā 

2015/2095(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

122.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 122.b aicina Komisiju ierosināt jaunas 

iniciatīvas, lai piesaistītu zemākās 

kvalifikācijas darba ņēmējus ES, 

pamatojoties uz Sezonas darbinieku 

direktīvu, nolūkā nodrošināt skaidrākus 

un vienkāršākus uzņemšanas noteikumus, 

kas ļautu panākt to, ka zemas 

kvalifikācijas darbavietās mazāk cilvēku 

strādātu nelikumīgi; 

Or. en 

 

 


