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5.9.2018 A8-0250/4 

Grozījums Nr.  4 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 10. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(10)  Savā sākotnējā atzinumā un 

secinājumos, kas pieņemti 2018. gada 9. 

aprīlī, EDSO Demokrātisko institūciju un 

cilvēktiesību biroja ierobežotas vēlēšanu 

novērošanas misija paziņoja, ka vēlēšanu 

tehniskā vadība bija profesionāla un 

pārredzama, pamattiesības un 

pamatbrīvības tika ievērotas kopumā, bet 

tika īstenotas nelabvēlīgā gaisotnē. 

Vēlēšanu pārvalde izpildīja savu uzdevumu 

profesionāli un pārredzami, un kopumā tā 

baudīja uzticību ieinteresēto personu vidū. 

Kampaņa noritēja spraigi, bet naidīga un 

iebiedējoša kampaņa, talkā ņemot retoriku, 

ierobežoja vidi būtiskām debatēm un 

mazināja vēlētāju spēju izdarīt apzinātu 

izvēli. Kampaņu publisko līdzekļu 

finansējuma un izdevumu griestu mērķis ir 

nodrošināt vienādas iespējas visiem 

kandidātiem. Tomēr valsts pārmērīgie 

izdevumi par reklāmu publiskajā telpā, kas 

pastiprināja valdošās koalīcijas kampaņas 

vēstījumu, būtiski izjauca konkurējošo 

dalībnieku iespēju konkurēt vienlīdzīgā 

veidā. Novērošanas misija pauda bažas arī 

par viena deputāta vēlēšanu apgabalu 

robežu noteikšanu. Līdzīgas bažas tika 

paustas arī Venēcijas komisijas un 

Demokrātisku vēlēšanu padomes 

2012. gada 18. jūnija kopīgajā atzinumā 

par likumu par Ungārijas parlamenta 

deputātu ievēlēšanu, kurā tika minēts, ka 

(10)  Savā ziņojumā, kas pieņemts 2018. 

gada 27. jūnijā, EDSO Demokrātisko 

institūciju un cilvēktiesību biroja 

ierobežotas vēlēšanu novērošanas misija 

paziņoja, ka vēlēšanu tehniskā vadība bija 

profesionāla un pārredzama, pamattiesības 

un pamatbrīvības tika ievērotas kopumā, 

bet tika īstenotas nelabvēlīgā gaisotnē. 

Vēlēšanu pārvalde izpildīja savu uzdevumu 

profesionāli un pārredzami, kopumā tā 

baudīja uzticību ieinteresēto personu vidū 

un tika kopumā uztverta kā neitrāla. 

Kampaņa noritēja spraigi, bet naidīga un 

iebiedējoša kampaņa, talkā ņemot retoriku, 

ierobežoja vidi būtiskām debatēm un 

mazināja vēlētāju spēju izdarīt apzinātu 

izvēli. Kampaņu publisko līdzekļu 

finansējuma un izdevumu griestu mērķis 

bija nodrošināt vienādas iespējas visiem 

kandidātiem. Tomēr valsts pārmērīgie 

izdevumi par reklāmu publiskajā telpā, kas 

pastiprināja valdošās koalīcijas kampaņas 

vēstījumu, būtiski izjauca konkurējošo 

dalībnieku iespēju konkurēt vienlīdzīgā 

veidā. Tā kā netika prasīts, lai pirms 

vēlēšanu beigām tiktu ziņots, vēlētājiem 

faktiski tika liegta informācija par 

kampaņu finansējumu, kas ir būtiski, lai 

izdarītu apzinātu izvēli. Novērošanas 

misija pauda bažas arī par viena deputāta 

vēlēšanu apgabalu robežu noteikšanu. 

Līdzīgas bažas tika paustas arī Venēcijas 
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vēlēšanu apgabalu robežu noteikšana ir 

jāveic pārredzamā un profesionālā veidā, 

izmantojot objektīvu un bezpartejisku 

procesu, t. i., izvairoties no tiekšanās uz 

īstermiņa politikas mērķiem 

(pirmsvēlēšanu manipulācijas). 

komisijas un Demokrātisku vēlēšanu 

padomes 2012. gada 18. jūnija kopīgajā 

atzinumā par likumu par Ungārijas 

parlamenta deputātu ievēlēšanu, kurā tika 

minēts, ka vēlēšanu apgabalu robežu 

noteikšana ir jāveic pārredzamā un 

profesionālā veidā, izmantojot objektīvu un 

bezpartejisku procesu, t. i., izvairoties no 

tiekšanās uz īstermiņa politikas mērķiem 

(pirmsvēlēšanu manipulācijas). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Grozījums Nr.  5 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 21. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(21)  EDSO Demokrātisku iestāžu un 

cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu 

novērošanas misija savā 2018. gada 

9. aprīļa paziņojumā par sākotnējiem 

konstatējumiem un secinājumiem 
secināja, ka kampaņu izdevumu ierobežotā 

uzraudzība un nepietiekamā ziņošana par 

kampaņu līdzekļu avotiem līdz vēlēšanu 

beigām samazina kampaņu finansējuma 

pārredzamību un vēlētāju spēju izdarīt 

apzinātu izvēli, kas ir pretrunā EDSO 

saistībām un starptautiskajiem 

standartiem. Spēkā esošie tiesību akti 

paredz ex post uzraudzības un kontroles 

mehānismu. Valsts Revīzijas birojs ir 

pilnvarots uzraudzīt un kontrolēt tiesību 

aktos noteikto prasību izpildi. Sākotnējā 

atzinumā un secinājumos nebija iekļauts 

Valsts Revīzijas biroja oficiālais revīzijas 

ziņojums par 2018. gada parlamenta 

vēlēšanām, jo tajā laikā tas vēl nebija 

pabeigts. 

(21) EDSO Demokrātisku iestāžu un 

cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu 

novērošanas misija savā 2018. gada 

27. jūnija ziņojumā secināja, ka kampaņu 

izdevumu ierobežotā uzraudzība un 

nepietiekamā ziņošana par kampaņu 

līdzekļu avotiem līdz vēlēšanu beigām 

samazina kampaņu finansējuma 

pārredzamību un vēlētāju spēju izdarīt 

apzinātu izvēli, kas ir pretrunā 

starptautiskajām saistībām un labai 

praksei. Valsts Revīzijas birojs ir 

pilnvarots uzraudzīt un kontrolēt tiesību 

aktos noteikto prasību izpildi. Ziņojumā 

nebija iekļauts Valsts Revīzijas biroja 

oficiālais revīzijas ziņojums par 2018. gada 

parlamenta vēlēšanām, jo tajā laikā tas vēl 

nebija pabeigts. 

Or. en 



 

AM\1162308LV.docx  PE624.068v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.9.2018 A8-0250/6 

Grozījums Nr.  6 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 30. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(30)  EDSO Demokrātisku iestāžu un 

cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu 

novērošanas misija attiecībā uz 2018. gada 

Ungārijas parlamenta vēlēšanām savā 

2018. gada 9. aprīļa paziņojumā par 

sākotnējiem konstatējumiem un 

secinājumiem secināja, ka piekļuve 

informācijai, kā arī plašsaziņas līdzekļu un 

biedrošanās brīvība ir ierobežota, tostarp 

nesen veikto tiesību aktu grozījumu dēļ, un 

ka kampaņas atspoguļojums plašsaziņas 

līdzekļos bija plašs, tomēr ļoti polarizēts, 

un tam trūka kritiskas analīzes. Valsts 

apraides organizācija izpildīja savu 

uzdevumu nodrošināt konkurējošiem 

kandidātiem brīvu ētera laiku, bet tās ziņu 

raidījumi un redakcijas pārraides 

nepārprotami deva priekšroku valdošajai 

koalīcijai, kas ir pretrunā starptautiskajiem 

standartiem. Lielākā daļa komerciālo 

raidsabiedrību atspoguļoja kādas no pusēm 

nostāju — vai nu par labu valdošajām, vai 

opozīcijas partijām. Tiešsaistes plašsaziņas 

līdzekļi bija nodrošinājuši platformu 

plurālistiskām, uz problēmu risināšanu 

vērstām politiskām debatēm. Tā arī 

norādīja, ka īpašumtiesību politizācijai 

apvienojumā ar ierobežojošu tiesisko 

regulējumu ir atturoša ietekme uz 

redakcijas brīvību, ierobežojot vēlētāju 

piekļuvi plurālistiskai informācijai. Tā arī 

(30)  EDSO Demokrātisku iestāžu un 

cilvēktiesību biroja ierobežotā vēlēšanu 

novērošanas misija attiecībā uz 2018. gada 

Ungārijas parlamenta vēlēšanām savā 

2018. gada 27. jūnija ziņojumā secināja, 

ka piekļuve informācijai, kā arī plašsaziņas 

līdzekļu un biedrošanās brīvība ir 

ierobežota, tostarp nesen veikto tiesību 

aktu grozījumu dēļ, un ka kampaņas 

atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos bija 

plašs, tomēr ļoti polarizēts, un tam trūka 

kritiskas analīzes sakarā ar plašsaziņas 

līdzekļu īpašnieku politizētību un valsts 

reklāmas kampaņu ieplūšanu. Valsts 

apraides organizācija izpildīja savu 

uzdevumu nodrošināt konkurējošiem 

kandidātiem brīvu ētera laiku, bet tās ziņu 

raidījumi un redakcijas pārraides 

nepārprotami deva priekšroku valdošajai 

koalīcijai — pretrunā starptautiskajiem 

standartiem. Lielākā daļa komerciālo 

raidsabiedrību atspoguļoja kādas no pusēm 

nostāju — vai nu par labu valdošajām, vai 

opozīcijas partijām. Tiešsaistes plašsaziņas 

līdzekļi bija nodrošinājuši platformu 

plurālistiskām, uz problēmu risināšanu 

vērstām politiskām debatēm. Tā arī 

norādīja, ka īpašumtiesību politizācijai 

apvienojumā ar ierobežojošu tiesisko 

regulējumu un to, ka trūkst neatkarīga 

plašsaziņas līdzekļu regulatora, ir atturoša 
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norādīja, ka ar grozījumiem tika ieviesti 

nepamatoti ierobežojumi attiecībā uz 

piekļuvi informācijai, paplašinot 

neizpaužamas informācijas definīciju un 

palielinot maksu par informācijas 

pieprasījumu apstrādi. 

ietekme uz redakcijas brīvību, ierobežojot 

vēlētāju piekļuvi plurālistiskai 

informācijai. Tā arī norādīja, ka ar 

grozījumiem tika ieviesti nepamatoti 

ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi 

informācijai, paplašinot neizpaužamas 

informācijas definīciju un palielinot maksu 

par informācijas pieprasījumu apstrādi. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Grozījums Nr.  7 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 44. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(44)  2018. gada 29. maijā Ungārijas 

valdība iesniedza likumprojektu, ar ko 

groza dažus tiesību aktus, kuri attiecas uz 

nelegālās imigrācijas apkarošanas 

pasākumiem (T/333). Projekts ir 

iepriekšējā tiesību aktu kopuma pārskatītā 

redakcija, un tajā ir ierosināti kriminālsodi 

par “nelegālās imigrācijas veicināšanu”. 

Tajā pašā dienā ANO Augstā komisāra 

bēgļu jautājumos birojs aicināja atsaukt 

priekšlikumu un pauda bažas, ka šie 

priekšlikumi, ja tie tiks pieņemti, liegtu 

izšķirīgo palīdzību un pakalpojumus 

cilvēkiem, kuri bijuši spiesti bēgot pamest 

mājvietas, un turpinātu uzkurināt spriedzi 

sabiedrības diskusijās un pieaugošo 

ksenofobiju. 2018. gada 1. jūnijā Eiropas 

Padomes cilvēktiesību komisārs pauda 

līdzīgas bažas. Eiropas Padomes 

Parlamentārās asamblejas Juridisko lietu 

un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs 

2018. gada 31. maijā apstiprināja 

pieprasījumu Venēcijas komisijas 

atzinumam par jauno priekšlikumu. 

Projekts tika pieņemts 2018. 20. jūnijā, 

pirms Venēcijas komisija bija sniegusi 

atzinumu. 2018. gada 21. jūnijā ANO 

Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos 

nosodīja Ungārijas parlamenta lēmumu. 

2018. gada 22. jūnijā Venēcijas komisija 

un EDSO Demokrātisku iestāžu un 

(44)  2018. gada 29. maijā Ungārijas 

valdība iesniedza likumprojektu, ar ko 

groza dažus tiesību aktus, kuri attiecas uz 

nelegālās imigrācijas apkarošanas 

pasākumiem (T/333). Projekts ir 

iepriekšējā tiesību aktu kopuma pārskatītā 

redakcija, un tajā ir ierosināti kriminālsodi 

par “nelegālās imigrācijas veicināšanu”. 

Tajā pašā dienā ANO Augstā komisāra 

bēgļu jautājumos birojs aicināja atsaukt 

priekšlikumu un pauda bažas, ka šie 

priekšlikumi, ja tie tiks pieņemti, liegtu 

izšķirīgo palīdzību un pakalpojumus 

cilvēkiem, kuri bijuši spiesti bēgot pamest 

mājvietas, un turpinātu uzkurināt spriedzi 

sabiedrības diskusijās un pieaugošo 

ksenofobiju. 2018. gada 1. jūnijā Eiropas 

Padomes cilvēktiesību komisārs pauda 

līdzīgas bažas. Eiropas Padomes 

Parlamentārās asamblejas Juridisko lietu 

un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs 

2018. gada 31. maijā apstiprināja 

pieprasījumu Venēcijas komisijas 

atzinumam par jauno priekšlikumu. 

Projekts tika pieņemts 2018. 20. jūnijā, 

pirms Venēcijas komisija bija sniegusi 

atzinumu. 2018. gada 21. jūnijā ANO 

Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos 

nosodīja Ungārijas parlamenta lēmumu. 

2018. gada 22. jūnijā Venēcijas komisija 

un EDSO Demokrātisku iestāžu un 
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cilvēktiesību birojs norādīja, ka noteikums 

par kriminālatbildību var nelabvēlīgi 

ietekmēt organizāciju darbu un vārda 

brīvības īstenošanu un pārkāpj tiesības uz 

biedrošanās brīvību un vārda brīvību, un 

tādēļ tas būtu jāatceļ. 

cilvēktiesību birojs norādīja, ka noteikums 

par kriminālatbildību var nelabvēlīgi 

ietekmēt organizāciju darbu un vārda 

brīvības īstenošanu un pārkāpj tiesības uz 

biedrošanās brīvību un vārda brīvību, un 

tādēļ tas būtu jāatceļ. Komisija 2018. gada 

19. jūlijā nosūtīja Ungārijai oficiālu 

brīdinājuma vēstuli attiecībā uz jaunajiem 

tiesību aktiem, kuri padara krimināli 

sodāmas tādas darbības, kas palīdz 

attiecībā uz patvēruma un dzīvesvietas 

pieprasījumiem, un kuri vēl vairāk 

ierobežo tiesības pieprasīt patvērumu. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Grozījums Nr.  8 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 45. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(45)  2016. gada 17.–27. maijā Ungāriju 

apmeklēja ANO Darba grupa jautājumos 

par diskrimināciju pret sievietēm tiesību 

aktos un praksē. Ziņojumā darba grupa 

norādīja, ka ģimenes konservatīvajai 

formai, kuras aizsardzība tiek garantēta kā 

būtiska nācijas izdzīvošanai, ir jābūt 

līdzsvarotai ar sieviešu politiskajām, 

ekonomiskajām un sociālajām tiesībām un 

sieviešu iespēju veicināšanu. Darba grupa 

arī norādīja, ka sieviešu tiesības uz 

vienlīdzību nevar skatīt tikai neaizsargātu 

grupu aizsardzības kontekstā līdztekus 

bērniem, veciem cilvēkiem un personām ar 

invaliditāti, jo sievietes ir visu šo grupu 

neatņemama daļa. Jaunas skolas grāmatas 

joprojām satur dzimumu stereotipus, kas 

attēlo sievietes galvenokārt kā mātes un 

sievas un dažos gadījumos arī attēlo mātes 

kā mazāk gudras nekā tēvi. No otras puses, 

darba grupa atzina Ungārijas valdības 

centienus stiprināt darba un ģimenes dzīves 

saskaņošanu, ieviešot dāsnus noteikumus 

ģimenes atbalsta sistēmā un saistībā ar 

pirmsskolas izglītību un aprūpi. Savā 

sākotnējā atzinumā un secinājumos, kas 

pieņemti 2018. gada 9. aprīlī, EDSO 

Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību 

biroja ierobežotas vēlēšanu novērošanas 

misija 2018. gada Ungārijas norādīja, ka 

sievietes joprojām ir nepietiekami 

(45)  2016. gada 17.–27. maijā Ungāriju 

apmeklēja ANO Darba grupa jautājumos 

par diskrimināciju pret sievietēm tiesību 

aktos un praksē. Ziņojumā darba grupa 

norādīja, ka ģimenes konservatīvajai 

formai, kuras aizsardzība tiek garantēta kā 

būtiska nācijas izdzīvošanai, ir jābūt 

līdzsvarotai ar sieviešu politiskajām, 

ekonomiskajām un sociālajām tiesībām un 

sieviešu iespēju veicināšanu. Darba grupa 

arī norādīja, ka sieviešu tiesības uz 

vienlīdzību nevar skatīt tikai neaizsargātu 

grupu aizsardzības kontekstā līdztekus 

bērniem, veciem cilvēkiem un personām ar 

invaliditāti, jo sievietes ir visu šo grupu 

neatņemama daļa. Jaunas skolas grāmatas 

joprojām satur dzimumu stereotipus, kas 

attēlo sievietes galvenokārt kā mātes un 

sievas un dažos gadījumos arī attēlo mātes 

kā mazāk gudras nekā tēvi. No otras puses, 

darba grupa atzina Ungārijas valdības 

centienus stiprināt darba un ģimenes dzīves 

saskaņošanu, ieviešot dāsnus noteikumus 

ģimenes atbalsta sistēmā un saistībā ar 

pirmsskolas izglītību un aprūpi. Savā 

ziņojumā, kas pieņemts 2018. gada 

27. jūnijā, EDSO Demokrātisko institūciju 

un cilvēktiesību biroja ierobežotas 

vēlēšanu novērošanas misija 2018. gada 

Ungārijas norādīja, ka sievietes ir 

nepietiekami pārstāvētas politiskajā dzīvē 
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pārstāvētas politiskajā dzīvē un ka nav 

juridisku prasību, lai veicinātu dzimumu 

līdztiesību vēlēšanu kontekstā. Lai gan 

viena no lielākajām partijām sava valsts 

kandidātu saraksta augšgalā izvirzīja 

sievieti un dažas partijas savās programmās 

pievērsās ar dzimumu saistītiem 

jautājumiem, sieviešu iespēju veicināšanai 

tika veltīts maz uzmanības kā vēlēšanu 

kampaņas jautājumam, tostarp plašsaziņas 

līdzekļos. 

un ka nav juridisku prasību, lai veicinātu 

dzimumu līdztiesību vēlēšanās. Lai gan 

viena no lielākajām partijām sava valsts 

kandidātu saraksta augšgalā izvirzīja 

sievieti un dažas partijas savās programmās 

pievērsās ar dzimumu saistītiem 

jautājumiem, sieviešu iespēju veicināšanai 

tika veltīts maz uzmanības kā vēlēšanu 

kampaņas jautājumam, tostarp plašsaziņas 

līdzekļos. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Grozījums Nr.  9 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 65.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 (65a)  2018. gada augusts vidū 

imigrācijas iestādes apturēja pārtikas 

izsniegšanu pieaugušajiem patvēruma 

meklētājiem, kuri apstrīdēja tiesā 

lēmumus par pieteikumu noraidīšanu. 

Vairākiem patvēruma meklētājiem, lai 

sāktu saņemt maltītes, bija jāvēršas pēc 

pagaidu pasākumiem ECT. ECT piešķīra 

pagaidu pasākumus divās lietās 2018. 

gada 10. augustā un trešajā lietā 2018. 

gada 16. augustā un uzdeva izsniegt 

pārtiku pieteikumu iesniedzējiem. 

Ungārijas iestādes izpildīja šos 

nolēmumus. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Grozījums Nr.  10 

Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Stāvoklis Ungārijā 

2017/2131(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums – 69. apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(69)  Komisija 2017. gada 7. decembrī 

nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret 

Ungāriju saistībā ar tās tiesību aktiem 

patvēruma jomā, nosūtot argumentētu 

atzinumu. Komisija uzskata, ka Ungārijas 

tiesību akti nav saskaņā ar ES tiesību 

aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/32/ES1, Direktīvu 

2008/115/EK2 un Direktīvu 2013/33/ES3, 

kā arī vairākiem Hartas noteikumiem. 

(69)  Komisija 2017. gada 7. decembrī 

nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret 

Ungāriju saistībā ar tās tiesību aktiem 

patvēruma jomā, nosūtot argumentētu 

atzinumu. Komisija uzskata, ka Ungārijas 

tiesību akti nav saskaņā ar ES tiesību 

aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2013/32/ES1, Direktīvu 

2008/115/EK2 un Direktīvu 2013/33/ES3, 

kā arī vairākiem Hartas noteikumiem. 

Komisija 2018. gada 19. jūlijā nolēma 

vērsties Tiesā pret Ungāriju, jo tās 

patvēruma un atgriešanas jomas tiesību 

akti neatbilst Savienības tiesību aktiem. 

_______________________ _______________________ 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES 

par kopējām procedūrām starptautiskās 

aizsardzības statusa piešķiršanai un 

atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 

60. lpp.). 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES 

par kopējām procedūrām starptautiskās 

aizsardzības statusa piešķiršanai un 

atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 

60. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16. decembra Direktīva 

2008/115/EK par kopīgiem standartiem un 

procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to 

trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas 

dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 

24.12.2008., 98. lpp.). 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16. decembra Direktīva 

2008/115/EK par kopīgiem standartiem un 

procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to 

trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas 

dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 

24.12.2008., 98. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 3 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2013. gada 26. jūnija Direktīva 

2013/33/ES, ar ko nosaka standartus 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 

29.6.2013., 96. lpp.). 

2013. gada 26. jūnija Direktīva 

2013/33/ES, ar ko nosaka standartus 

starptautiskās aizsardzības pieteikuma 

iesniedzēju uzņemšanai (OV L 180, 

29.6.2013., 96. lpp.). 

Or. en 


