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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.2.2021 A9-0011/1

Grozījums Nr. 1
Jaak Madison, Peter Kofod, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Annika Bruna, Marcel 
de Graaff, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
(2020/2029(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a pauž nopietnas bažas par NVO 
lomu cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas veicināšanā; norāda, ka 
Komisija savā 2020. gada 23. septembra 
paziņojumā “Jauns Migrācijas un 
patvēruma pakts” (COM(2020)0609) 
uzskata, ka kriminālatbildības noteikšana 
tām NVO, kuras veic meklēšanas un 
glābšanas operācijas jūrā, ir starptautisko 
tiesību pārkāpums un ES tiesību akti to 
nepieļauj; uzsver, ka šie paziņojumā 
iekļautie plaši formulētie priekšlikumi par 
kriminālatbildības atcelšanu vēl vairāk 
veicinās cilvēku tirdzniecību un 
kontrabandu un radīs migrantiem papildu 
pievilcības faktorus, kas apdraud viņu 
dzīvību ceļā uz Eiropu;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.2.2021 A9-0011/2

Grozījums Nr. 2
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
(2020/2029(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina dalībvalstis nodrošināt 
cilvēku tirdzniecības upuru tiesības uz 
ģimenes dzīvi un novērtēt iespējamo 
starptautiskās aizsardzības paplašināšanu, 
kas cietušajiem piešķirta attiecībā uz viņu 
ģimenes locekļiem; aicina dalībvalstis 
paātrināt ģimenes atkalapvienošanās 
procedūras attiecībā uz tiem cietušo 
ģimenes locekļiem, kuri izcelsmes valstī ir 
pakļauti riskam;

svītrots

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.2.2021 A9-0011/3

Grozījums Nr. 3
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
(2020/2029(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atgādina dalībvalstīm, ka drošu un 
likumīgu migrācijas maršrutu trūkums 
patvēruma meklētājiem palielina viņu 
neaizsargātību pret cilvēku tirdzniecību, jo 
viņi var tikt ekspluatēti tranzīta laikā vai 
ierašanās brīdī; aicina dalībvalstis 
nodrošināt vairāk drošus un likumīgus 
migrācijas maršrutus, piemēram, 
humanitārās vīzas, lai novērstu 
neaizsargātu personu izmantošanu;

41. atgādina, ka tas, ka netiek efektīvi 
apkaroti noziedznieku tīkli, kas darbojas 
migrācijas maršrutos, palielina patvēruma 
meklētāju neaizsargātību pret cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju; uzsver, ka 
vairāk likumīgu migrācijas ceļu izveide 
nav risinājums cilvēku tirdzniecības 
apturēšanai;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.2.2021 A9-0011/4

Grozījums Nr. 4
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
(2020/2029(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. aicina Komisiju novērtēt 
Direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās 
atļaujām, kas izsniegtas tādiem trešo 
valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku 
tirdzniecības upuri, pārskatīšanu, lai 
nodrošinātu, ka cietušie netiek atgriezti 
pēc pārdomu perioda beigām un ka 
uzturēšanās atļaujas piešķiršanas 
nosacījums cilvēku tirdzniecības upuriem 
nav atkarīga no cilvēku tirdzniecībā 
iesaistītās personas dalības vai vēlmes 
piedalīties lietas izmeklēšanā vai 
kriminālprocesā; aicina dalībvalstis 
Direktīvu 2004/81/EK un tās īstenošanu 
pielāgot beznosacījumu piekļuves 
palīdzībai un atbalstam nodrošināšanas 
pilnvarām saskaņā ar Direktīvu 
2011/36/ES;

svītrots

Or. en
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3.2.2021 A9-0011/5

Grozījums Nr. 5
Peter Kofod, Marcel de Graaff, Harald Vilimsky, Annika Bruna, Nicolas Bay, Jaak 
Madison, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā
Rob Rooken

Ziņojums A9-0011/2021
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana
(2020/2029(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. aicina Komisiju un dalībvalstis 
steidzami veikt pasākumus pret 
noziedzīgiem grupējumiem, kas aktīvi 
iesaistās migrantu kontrabandā un cilvēku 
tirdzniecībā, ņemot vērā iespējamību, ka 
kontrabandas veidā ievestās personas var 
kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, un 
izvērtēt risku, kam pakļauti migranti un 
neaizsargātākās personas, īpaši nepavadīti 
nepilngadīgie, nošķirtie bērni un sievietes; 
šajā saistībā uzsver, ka vajag vairāk 
likumīgu un drošu migrācijas maršrutu, 
lai novērstu, ka tiek ekspluatēti 
neaizsargāti cilvēki ar neatbilstīgu 
statusu;

78. iesaka dalībvalstīm steidzami veikt 
pasākumus pret noziedzīgiem 
grupējumiem, kas aktīvi iesaistās migrantu 
kontrabandā un cilvēku tirdzniecībā, ņemot 
vērā iespējamību, ka kontrabandas ceļā 
ievestās personas var kļūt par cilvēku 
tirdzniecības upuriem, un izvērtēt risku, 
kam pakļauti migranti un 
visneaizsargātākās personas, jo īpaši 
nepavadīti nepilngadīgie, nošķirti bērni un 
sievietes; šajā sakarībā uzsver, ka ir 
nepieciešama tiesībaizsardzības iestāžu 
sadarbība, lai cīnītos pret šo smago 
pārrobežu noziedzību;

Or. en


