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Pakeitimas 1
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 
humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą ir nepaisant to, kur vykdomi ES 
veiksmai;

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; apgailestauja 
dėl to, kad dabartiniu ES migracijos 
politikos išorės aspektu, pasitelkiant 
priemones, kuriomis pirmiausia siekiama 
stiprinti apsaugą ir sienų kontrolę prie ES 
išorės sienų ir šalyse partnerėse, 
prisidedama prie šalių partnerių piliečių 
ir tranzitu vykstančių migrantų žmogaus 
teisių pažeidimų; ragina Komisiją skatinti 
vystymosi ir humanitarinę politiką, taip pat 
teisines priemones, kuriomis būtų 
sprendžiama visų migrantų žmogaus ir 
socialinių teisių problema, siekiant 
padidinti mūsų vystomojo 
bendradarbiavimo veiksmingumą, 
neatsižvelgiant į jų teisinį statusą ir 
nepaisant to, kur vykdomi ES veiksmai;

Or. en

Pakeitimas 2
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 
humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą ir nepaisant to, kur vykdomi ES 
veiksmai;

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 
humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą ir nepaisant to, kur vykdomi ES 
veiksmai; primena, jog Sutartyse 
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numatyta, kad Sąjungos pagrindas – 
pagarba žmogaus teisėms ir orumui, todėl 
mano, kad įgyvendinant ES migracijos 
politiką negali kilti žmogaus teisių 
pažeidimų, dėl kurių silpnėtų ES pozicija 
tarptautinėje arenoje ir jos užsienio 
politikos patikimumas;

Or. en

Pakeitimas 3
György Hölvényi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 
humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį 
statusą ir nepaisant to, kur vykdomi ES 
veiksmai;

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 
humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų žmonių, įskaitant šalies 
viduje perkeltus asmenis ir pažeidžiamas 
grupes, kaip antai moteris ir mergaites, 
gyvenančias konfliktų paveiktuose 
regionuose, neįgaliuosius, vyresnio 
amžiaus žmones, žmogaus ir socialinės 
teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą ir 
nepaisant to, kur vykdomi ES veiksmai;

Or. en

Pakeitimas 4
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją skatinti vystymosi ir 

1. dar kartą patvirtina, kad teisė 
migruoti yra žmogaus teisė; ragina 
Komisiją stiprinti vystymosi ir 
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humanitarinę politiką, kuria būtų 
apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų 
teisinį statusą ir nepaisant to, kur vykdomi 
ES veiksmai;

humanitarinę politiką, kuri grindžiama 
pagrindinėmis ir žmogaus teisėmis, 
įskaitant visų migrantų teises, ir kurią 
įgyvendinant jos skatinamos bei 
saugomos;

Or. en

Pakeitimas 5
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas, 
kova su nelygybe ir atskirtimi, 
demokratinio valdymo ir žmogaus teisių 
skatinimas, taip pat darnaus ir įtraukaus 
vystymosi stiprinimas, kaip nustatyta ES 
sutartyje (21 ir 208 straipsniai), ir kad šis 
bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas 
šalių partnerių vystymosi darbotvarkėmis, 
laikantis poreikiais ir teisėmis pagrįsto 
ilgalaikio požiūrio į migraciją, o ne ES 
vidaus interesais;

Or. en

Pakeitimas 6
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
žmogiškojo saugumo didinimas; mano, 
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grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

kad ES vystomasis bendradarbiavimas 
turi būti grindžiamas šalių partnerių 
vystymosi darbotvarkėmis, laikantis su 
konkrečiomis aplinkybėmis susijusiais 
poreikiais, gyventojų pažeidžiamumo 
vertinimais ir teisėmis pagrįsto požiūrio, o 
ne ES vidaus interesais;

Or. en

Pakeitimas 7
György Hölvényi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, taip pat ragina 
vykdyti glaudų regioninį 
bendradarbiavimą ir į bendrą 
programavimą įtraukti vietos partnerius;

Or. en

Pakeitimas 8
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 

2. primena, kad vykdant ES vystomąjį 
bendradarbiavimą privaloma sutelkti 
dėmesį į pažeidžiamiausius, įskaitant 
atvejus, susijusius su migrantais ir 
pabėgėliais, ir kad pagrindinis jo tikslas 
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darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

turėtų būti skurdo ir nelygybės mažinimas 
ir panaikinimas, pavienių asmenų 
įgalėjimas ir teisinės valstybės principo 
skatinimas, taikant teisėmis pagrįstą 
požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 9
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas konkrečiais šalių partnerių 
poreikiais, ypač į pažeidžiamiausią padėtį 
patekusiųjų poreikiais;

Or. en

Pakeitimas 10
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo ir nelygybės mažinimas ir 
panaikinimas, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje, ir kad šis bendradarbiavimas 
turėtų būti grindžiamas šalių partnerių 
vystymosi darbotvarkėmis, laikantis 
poreikiais ir teisėmis pagrįsto požiūrio, o 
ne ES vidaus interesais;
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Or. en

Pakeitimas 11
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo mažinimas ir panaikinimas ir 
kad šis bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi 
darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir 
teisėmis pagrįsto požiūrio, o ne ES vidaus 
interesais;

2. primena, kad pagrindinis ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų 
būti skurdo ir nelygybės mažinimas ir 
panaikinimas ir kad šis bendradarbiavimas 
turėtų būti grindžiamas šalių partnerių 
vystymosi darbotvarkėmis, laikantis 
poreikiais ir teisėmis pagrįsto požiūrio, o 
ne ES vidaus interesais;

Or. en

Pakeitimas 12
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina ES suderinti savo išorės 
migracijos tikslus su darnaus vystymosi 
tikslais; ragina ES stiprinti vystomąjį 
bendradarbiavimą ir finansavimą, 
remiantis glaudesniu bendradarbiavimu 
su trečiosiomis šalimis; atkreipia dėmesį į 
tai, kad šios politikos programos turėtų 
būti puoselėjamos taikant požiūrį, kuriuo 
stiprinamas pažeidžiamiausiųjų 
atsparumas; ragina ES pritaikyti savo 
oficialią paramą vystymuisi (OPV) taip, 
kad ja būtų padedama kovoti su 
pagrindinėmis skurdo priežastimis ir 
mažinti neigiamas neteisėtos migracijos ir 
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priverstinio gyventojų perkėlimo paskatas, 
tobulinant demokratinius procesus ir gerą 
valdymą, sukuriant galimybių jaunimo 
dalyvavimui ir verslininkystei, darant 
pažangą lyčių lygybės srityje, kovojant su 
klimato kaita ir sudarant galimybę 
naudotis paslaugomis; atkakliai tvirtina, 
kad svarbu kurti politikos programas, 
pritaikytas vietos aplinkybėms ir kurios 
būtų kuriamos kartu su vietos partneriais;

Or. en

Pakeitimas 13
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad taikant migrantų 
priėmimo praktiką ir jų priėmimo vietose 
turėtų būti užtikrintas priimančiųjų 
orumas ir žmoniškumas, tobulinant 
gerąją priėmimo ir pagalbos, įskaitant 
nemokamą psichologinę ir teisinę 
pagalbą, praktiką, ypač daug dėmesio 
skiriant pažeidžiamoje padėtyje 
atsidūrusioms kategorijoms, be kita ko, 
moterims ir šeimoms; todėl mano, kad 
nepriimtina padėti tais atvejais, kai 
priėmimo ir gyvenimo sąlygos yra visiškai 
netinkamos, ir net ekstremaliųjų 
humanitarinių situacijų atvejais ES šalyse 
ar visai šalia mūsų sienų;

Or. en

Pakeitimas 14
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad Europos konsensuse 
dėl vystymosi numatytas dėl savo 
kompleksinio pobūdžio suderintas, 
holistinis ir struktūruotas požiūris į 
migraciją, ir mano, kad šis požiūris yra 
viena iš pagrindinių sričių, kurioms 
taikomas politikos suderinamumo 
vystymosi labui principas; todėl ragina 
taikyti reguliariai vertinamą išorės 
migracijos politiką, kuria būtų laikomasi 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principo ir kuria būtų prisidedama prie 
žmogaus teisių, lyčių lygybės ir įgalėjimo, 
skurdo panaikinimo ir žmogaus socialinės 
raidos;

Or. en

Pakeitimas 15
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina ES stiprinti regioninės 
plėtros ir apsaugos programas, 
atsižvelgiant į žmogaus teisių klausimą, ir 
skatinti trečiųjų šalių pajėgumų 
stiprinimą, konfliktų sprendimą ir 
žmogaus teisių apsaugą, skatinimą ir 
pagarbą joms; ragina ES skatinti 
partnerystės šalis ir joms padėti užmegzti 
glaudesnį bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, pilietine 
visuomene ir regioninėmis įstaigomis bei 
organizacijomis, taip siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas judumui regione ir 
geriau sutelkti išteklius, naudojamus 
siekiant elgtis su migrantais, pabėgėliais 
ir grįžtančiais asmenimis oriai ir laikantis 
tarptautinės humanitarinės teisės;
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Or. en

Pakeitimas 16
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. palankiai vertina ES naują 
migracijos ir prieglobsčio paktą; pakartoja, 
kad pagarba migrantų žmogaus teisėms 
yra ir lieka ES migracijos ir prieglobsčio 
politikos pagrindas; primygtinai ragina 
ES vykdyti humanišką ir saugią sienų 
kontrolę ir migracijos valdymą;

Or. en

Pakeitimas 17
György Hölvényi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant sukurti tvarią prieglobsčio 
sistemą, griežtai grindžiamą 
bendradarbiavimu grąžinimo ir 
readmisijos srityje, taip pat užtikrinti 
pagarbą žmogaus teisėms, ir pažymi, kad 
reikia teikti pirmenybę šalies viduje 
perkeltų asmenų grąžinimui bei 
perkėlimui vietoje ir juos remti, kad šiems 
asmenims būtų suteikta teisė likti savo 
tėvynėje;

Or. en
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Pakeitimas 18
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti tinkamą ES sienų 
valdymo ir migracijos kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 19
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka, jei ne 
apskritai jas taikant gaunama tiesiogiai 
priešingų rezultatų, siekiant užtikrinti 
pagarbą migrantų žmogaus teisėms; ir yra 
ypač susirūpinęs dėl pasiūlyto su apsauga 
susijusio požiūrio ir ES sienų valdymo ir 
migracijos kontrolės perdavimo išorės 
subjektams, nes taip ne tik kyla neigiamų 
padarinių žmogaus teisių ir saugaus 
žmonių judumo atžvilgiu, bet ir kuriami 
neigiamų padarinių vietos gyventojams 
besivystančiose šalyse, daugiausia 
Afrikoje, įrodymai, kalbant apie žmogaus 
socialinę raidą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, daugiausia dėmesio 
skiriant į Europą atvykstančių migrantų 
skaičiaus mažinimui ir palankesnių 
sąlygų grąžinimui į jų kilmės šalis 
sudarymui, ir yra ypač susirūpinęs dėl ES 
sienų valdymo ir migracijos kontrolės 
perdavimo išorės subjektams;

Or. en

Pakeitimas 21
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių, susijusių su 
migracijos politikos vidaus ir išorės 
aspektu, nepakanka siekiant užtikrinti 
pagarbą migrantų ir perkeltųjų asmenų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

Or. en
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Pakeitimas 22
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir 
prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, 
kad pasiūlytų priemonių nepakanka 
siekiant užtikrinti pagarbą migrantų 
žmogaus teisėms, ir yra ypač susirūpinęs 
dėl ES sienų valdymo ir migracijos 
kontrolės perdavimo išorės subjektams; 
mano, kad Europos Sąjungai itin svarbu 
susitarti dėl bendros migracijos politikos, 
kuria būtų gerbiamos žmogaus teisės ir 
paskirstoma valstybių narių, gaunančių 
didžiąją daugumą prieglobsčio prašymų, 
prisiimta našta, ir kad to nepadarius kils 
struktūrinė grėsmė Europos integracijos 
projekto gyvybingumui;

Or. en

Pakeitimas 23
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra įsitikinęs, kad naują ES 
migracijos ir prieglobsčio paktą reikia iš 
esmės patobulinti, ir mano, kad pabėgėlių 
ir migrantų žmogaus orumas turi būti 
naujo požiūrio, grindžiamo solidarumo ir 
atsakomybės pasidalijimo principais, 
įskaitant bendrą priėmimo politiką ir 
privalomą perkėlimo sistemą, taip pat 
visapusiškos pagarbos žmogaus teisėms, 
tarptautinei pabėgėlių ir jūrų 
laivininkystės teisei užtikrinimą, 
pagrindas;
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Or. en

Pakeitimas 24
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad skęstantys laivai ir 
migrantų žūtys Viduržemio jūroje yra 
didžiulė tragedija, kuriai turime užkirsti 
kelią; primena, kad gelbėjimas jūroje yra 
pagal tarptautinę teisę, visų pirma 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 
98 straipsnį, nustatyta juridinė prievolė, 
kuria reikalaujama padėti bet kokiam 
nelaimėje jūroje atsidūrusiam žmogui; 
mano, kad reikia nuolatinio, tvirto ir 
veiksmingo Sąjungos atsako vykdant 
paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje, 
pirmiausia vykdant specialiąsias ES 
misijas, siekiant užkirsti kelią tolesnėms 
Viduržemio jūrą bandančių perplaukti 
migrantų žūtims;

Or. en

Pakeitimas 25
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. smerkia sisteminį piktnaudžiavimą 
žmogaus teisėmis ir jų pažeidimus, su 
kuriais tenka susidurti daugybei 
migrantų; ypač primena nepriimtiną 
situaciją Libijoje esančiuose sulaikymo 
centruose, kur tūkstančiams žmonių 
sistemiškai taikomas nesankcionuotas 
sulaikymas nežmoniškomis sąlygomis, 
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kankinant ir kitaip priekabiaujant, 
įskaitant išžaginimą, savavališkus 
žudymus ir išnaudojimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad dėl to, jog dauguma 
migrantų keliauja savo kilmės regione ir 
žemyne, reikėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas judumui regionų ir žemynų 
viduje; ragina, kad įgyvendinant ES ir 
Afrikos partnerystę ir būsimą AKR 
valstybių grupės ir ES susitarimą būtų 
remiamas asmenų judumas regionų ir 
žemynų viduje, laikantis Afrikos žmogaus 
teisių chartijos ir Afrikos Sąjungos 
Sutarties dėl Afrikos ekonominės 
bendrijos sukūrimo protokolo, susijusio 
su laisvu žmonių judėjimu, teise gyventi 
šalyje ir steigimosi teise;

Or. en

Pakeitimas 27
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. reiškia gilų susirūpinimą dėl 
readmisijos sąlygų, įtrauktų į teisiškai 
privalomus partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimus su 
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trečiosiomis šalimis, ypač dėl to, kad nėra 
nuostatų, kuriomis būtų laikomasi 
tarptautinės žmogaus teisių teisės; ragina 
derybose dėl naujos AKR valstybių grupės 
ir ES partnerystės dalyvaujančias šalis 
neįtraukti į susitarimą, įskaitant jos 
priedus, tokių nuostatų, ypač dėl to, kad 
daugelis AKR šalių nepritaria ES 
readmisijos susitarimams ir nėra jų 
pasirašiusios;

Or. en

Pakeitimas 28
György Hölvényi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

4. ragina Komisiją efektyviau valdyti 
konfliktus, bendradarbiaujant su vietos 
partneriais, primygtinai tvirtina, kad 
ginkluotųjų konfliktų ir gaivalinių 
nelaimių atveju reikia užtikrinti 
humanitarinius koridorius iki artimiausio 
saugaus kelionės tikslo, taip pat ragina 
reaguoti į humanitarinius poreikius vietos 
lygmeniu ir teikti pagalbą savanoriškai į 
savo kilmės vietą grįžtantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 29
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius iš 
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saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

kaimyninių ir besivystančių šalių į ES; 
ragina ES kovoti su prekybos žmonėmis 
tinklais;

Or. en

Pakeitimas 30
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

4. pažymi, kad reikia užtikrinti 
humanitarinius koridorius ir saugius bei 
teisėtus migracijos iš kaimyninių ir 
besivystančių šalių į ES kelius;

Or. en

Pakeitimas 31
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
sukurti humanitarinius koridorius ir toliau 
vystyti saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius, laikantis tarptautinių 
įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, 
siekiant išvengti žmogaus teisių pažeidimų 
ir išnaudojimo pavojingų kelionių, į 
kurias turi leistis migrantai, metu, taip pat 
su tuo susijusių traumų; pabrėžia, kad 
moterims ir vaikams turėtų būti teikiama 
speciali apsauga ir priežiūra visos jų 
kelionės metu ir atvykus į Europą; 
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primena, kad, kai pirmenybė teikiama 
apsaugos priemonėms, tokioms kaip 
integruotas sienų valdymas, ir jos 
intensyvinamos, dažnai nukrypstama nuo 
įprastų migracijos maršrutų ir taip 
palaikoma prekyba žmonėmis ir neteisėtas 
migrantų gabenimas;

Or. en

Pakeitimas 32
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius; pabrėžia, kad saugūs ir teisėti 
patekimo į ES maršrutai yra vienintelė 
alternatyva neteisėtai migracijai, ir 
apgailestauja, kad tokių maršrutų, 
įskaitant skirtus prieglobsčio prašytojams 
ir pabėgėliams, trūksta; mano, kad dėl 
trumpalaikio požiūrio, grindžiamo 
priemonėmis, kuriomis siekiama griežtinti 
sienų kontrolę ir mažinti į Europą 
atvykstančių migrantų skaičių, radikaliai 
sumažėjo teisėtos migracijos galimybių, o 
tai pastūmėjo migrantus rinktis 
pavojingesnius maršrutus;

Or. en

Pakeitimas 33
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius;

4. primygtinai tvirtina, kad reikia 
užtikrinti humanitarinius koridorius ir 
saugius bei teisėtus migracijos iš 
kaimyninių ir besivystančių šalių į ES 
kelius; atkreipia dėmesį į tai, kad 
paprasčiausiai varžant neteisėtą migraciją 
ji nebus veiksmingai sumažinta ir taip 
migrantai tik bus verčiami rinktis 
pavojingesnius maršrutus;

Or. en

Pakeitimas 34
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir Tarybą imtis 
veiksmų ir užtikrinti, kad ES migracijos 
politika neturėtų neigiamo poveikio 
laisvam judėjimui ir darnaus vystymosi 
procesams ES nepriklausančiose šalyse, 
atsižvelgiant į ES juridinę prievolę laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principo ir Europos konsensuso dėl 
vystymosi;

Or. en

Pakeitimas 35
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina ES kurti naujus ir gerinti 
esamus saugius ir teisėtus kelius 
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migrantams; mano, kad ES, 
įgyvendindama partnerystę su 
trečiosiomis šalimis, turėtų siekti parengti 
tvaresnę apykaitinės darbo jėgos 
migracijos politiką ir pasiūlyti saugų 
dvipusį migrantų judumą, pvz., darbo ir 
akademiniais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 36
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo 
bendradarbiavimo migracijos politikos 
srityje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
György Hölvényi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo 
bendradarbiavimo migracijos politikos 
srityje;

5. pažymi, kad be glaudaus 
bendradarbiavimo grąžinimo ir 
readmisijos politikos klausimais Europoje 
neįmanoma sukurti tvarios prieglobsčio 
sistemos, ir pažymi, kad jaunimas yra 
vertingiausias Afrikos besivystančių šalių 
išteklius, todėl būtent šalys partnerės yra 
suinteresuotos užtikrinti, kad šie žmonės 
galėtų grįžti į savo kilmės šalį;



PE660.082v01-00 22/37 AM\1216780LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 38
Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo 
bendradarbiavimo migracijos politikos 
srityje;

5. pabrėžia, kad parama vystymuisi ir 
dvišalės ar daugiašalės partnerystės, 
įdiegtos besivystančiose šalyse, turėtų būti 
suderintos su Europos Sąjungos 
migracijos politika, visų pirma 
naudojantis priemonėmis, įrankiais ir 
svertais, dėl kurių galima įvertinti šalių 
partnerių pastangas;

Or. fr

Pakeitimas 39
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje;

5. pakartoja, kad ES parama 
vystymuisi, įgyvendinant dvišales ar 
daugiašales partnerystes su 
besivystančiomis šalimis, negali 
priklausyti nuo sėkmingo 
bendradarbiavimo su ES migracijos 
politikos srityje; primygtinai reikalauja, 
kad parama vystymuisi nebūtų susieta su 
ES išorės saugumo politika;

Or. en

Pakeitimas 40
Miguel Urbán Crespo
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GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje;

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje, nes taip būtų 
pažeista ES juridinė prievolė laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principo ir Europos konsensuso dėl 
vystymosi, taip pat pakenkta pagrindiniam 
oficialios paramos vystymuisi tikslui 
panaikinti skurdą ir būtų prieštaraujama 
pagalbos veiksmingumo ir šalies 
savarankiškumo principams;

Or. en

Pakeitimas 41
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje;

5. pakartoja, kad nei paramos 
vystymuisi skyrimas, nei dvišalės ar 
daugiašalės partnerystės su 
besivystančiomis šalimis neturėtų 
priklausyti nuo pagalbos ir 
bendradarbiavimo migracijos politikos 
srityje; atkakliai tvirtina, kad vis dar 
privaloma nustatyti ir įgyvendinti labiau 
suderintą, struktūruotą ir holistinį požiūrį 
į migraciją, visapusiškai gerbiant 
žmogaus teises, įskaitant kiekvieno 
asmens teisę palikti savo kilmės šalį;

Or. en
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Pakeitimas 42
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje;

5. pakartoja, kad nei parama 
vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės 
partnerystės su besivystančiomis šalimis 
neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo 
migracijos politikos srityje, nes taip būtų 
kenkiama paramos veiksmingumo 
principams ir pagrindiniam oficialios 
paramos vystymuisi tikslui panaikinti 
skurdą;

Or. en

Pakeitimas 43
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad bet kokiu susitarimu su 
kilmės ir tranzito šalimis turėtų būti 
užtikrinta visapusiška žmogaus gyvybės, 
orumo ir žmogaus teisių apsauga; reiškia 
didelį susirūpinimą ir gėdą dėl to, kad 
veiksmingai nesilaikoma šių minimalių 
garantijų, o migrantai ir pabėgėliai 
susiduria su nežmoniškomis perkėlimo ir 
sulaikymo sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 44
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad migrantų grąžinimas 
gali būti vykdomas tik esant saugioms 
sąlygoms, visapusiškai gerbiant 
pagrindines ir procedūrines susijusių 
migrantų teises ir tik jei šalis, į kurią 
ketinama grąžinti migrantus, yra laikoma 
saugia; palankiai vertina su savanoriško 
grįžimo pagalba susijusią praktiką, nes 
taip padedama migrantams, kurie aiškiai 
nori grįžti į savo kilmės šalį, gauti pagalbą 
visais etapais;

Or. en

Pakeitimas 45
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina valstybes nares visapusiškai 
laikytis negrąžinimo principo ir pradėti 
taikyti tinkamas procedūrines jų 
prieglobsčio ir pasienio procedūrų 
apsaugos priemones;

Or. en

Pakeitimas 46
György Hölvényi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 

6. pripažįsta, kad Europos Sąjungos 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos 
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įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su 
minėtu fondu susijusių žmogaus teisių 
pažeidimų Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje;

fondas yra lanksti ir veiksminga priemonė 
sprendžiant pagrindines migracijos 
problemas, tokias kaip saugumas, 
nedarbas, švietimo trūkumas ir skurdas, 
reiškia susirūpinimą dėl galimo netinkamo 
vystymosi fondų lėšų panaudojimo ir 
ragina tirti bet kokius atvejus, kai esama 
tikimybės, kad ES fondų lėšos yra 
naudojamos netinkamai, įskaitant 
tinkamai įrodytus žmogaus teisių 
pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 47
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su minėtu 
fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų 
Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje;

6. akcentuoja, kad reikia teikti 
tiesioginę pagalbą pabėgėliams ir 
migrantams šalia namų, iš kurių jie 
pabėgo ar išsikraustė, ypač stiprinant 
tokių priemonių kaip ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo 
veiksmingumą; reiškia gilų susirūpinimą 
dėl netinkamo vystymosi fondų 
panaudojimo veiksmams, kurie sienų 
valdymo sistemoje lemia žmogaus teisių 
pažeidimus; labai apgailestauja dėl 
įtariamų su minėtu fondu susijusių 
žmogaus teisių pažeidimų Libijoje, 
Etiopijoje ir Nigeryje; pakartoja, kad 
reikia kruopščiai ištirti įtariamus žmogaus 
teisių pažeidimus, įskaitant pasitaikiusius 
prie ES sienų; todėl palankiai vertina 
Komisijos naujame migracijos ir 
prieglobsčio pakte pristatytą naują 
nepriklausomą stebėsenos mechanizmą;

Or. en
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Pakeitimas 48
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su minėtu 
fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų 
Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimybės netinkamai panaudoti 
vystymosi fondų, įskaitant ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondą, lėšas 
judumo apribojimo ir sienų kontrolės 
tikslais ir dėl su minėtu fondu susijusių 
žmogaus teisių pažeidimų, apie kuriuos 
pranešta, Libijoje, Etiopijoje, Eritrėjoje ir 
Nigeryje; ragina sukurti tvirtus 
mechanizmus ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo poveikiui žmogaus 
teisėms stebėti, taip pat atskaitomybės 
sistemą, kurią taikant būtų užkirstas 
kelias tarptautinės teisės pažeidimams ir 
jie būtų nagrinėjami; apgailestauja, kad 
Komisijos ataskaitoje dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo taikymo 
praplėtimo nenumatyta jokių šios srities 
patobulinimų;

Or. en

Pakeitimas 49
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su minėtu 
fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų 
Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su minėtu 
fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų 
Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje; mano, jog 
šie faktai įrodo, kad į ES skubiosios 
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pagalbos Afrikai patikos fondo lėšomis 
finansuojamus projektus reikia įtraukti 
išsamius rizikos vertinimus, ypač 
susijusius su galimais žmogaus teisių 
pažeidimais, taip pat protokolus, kuriuose 
turėtų būti numatomos aplinkybės, dėl 
kurių būtų stabdomas projektų 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 50
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų 
kontrolės tikslais ir dėl įtariamų su minėtu 
fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų 
Libijoje, Etiopijoje ir Nigeryje;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo netinkamo vystymosi fondų, 
įskaitant ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondą, lėšų panaudojimo ir dėl 
įtariamų su minėtu fondu susijusių 
žmogaus teisių pažeidimų Libijoje, 
Etiopijoje ir Nigeryje;

Or. en

Pakeitimas 51
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, kad 
būtų užtikrinta jo atitiktis vystymosi ir 

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; mano, kad 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
atsižvelgiant į jų patirtį humanitarinių ir 
vystymosi reikalų srityse, turėtų atlikti 
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humanitariniams tikslams; aktyvesnį vaidmenį nustatant poreikius, 
joms turėtų būti leista išreikšti nuomonę 
rengiant programas ir jos turėtų dalyvauti 
diskusijose, kaip vertinti vystymosi 
projektų sėkmingumą; mano, kad 
įgyvendinant ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo lėšomis 
finansuojamus saugumo projektus visada 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
žmonių teisei jaustis saugiems savo 
aplinkoje, atsižvelgiama į šalių partnerių 
visuomenę formuojančių skirtingų grupių 
poreikius, ypatingą dėmesį skiriant 
mažumų grupėms ir moterims, ir iš anksto 
įvertinamas tų projektų poveikis esant 
nestabilioms ir konfliktų paveiktoms 
situacijoms, užuot paprasčiausiai skatinus 
ES valstybių narių užsienio politikos 
darbotvarkių įgyvendinimą; apgailestauja 
dėl to, kad vos 1,5 proc. visos ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
vertės skirta finansuoti teisėtos migracijos 
programas; ragina Komisiją išsamiai 
peržiūrėti ES skubiosios pagalbos Afrikai 
patikos fondo įgyvendinimą, kad būtų 
užtikrinta jo atitiktis vystymosi ir 
humanitariniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 52
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, kad 
būtų užtikrinta jo atitiktis vystymosi ir 

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos, dėl to, kad Parlamentas nedalyvauja 
jo priežiūroje, ir dėl to, kad šalys partnerės 
oficialiai nedalyvauja jo valdyme; 
primygtinai ragina Komisiją pristatyti 
galutinę išsamią ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimo 
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humanitariniams tikslams; peržiūrą, kad būtų užtikrinta jo atitiktis 
vystymosi, žmogaus teisių ir 
humanitariniams tikslams; pabrėžia, kad, 
neatlikus tokios peržiūros ir jei šie tikslai 
nėra tinkamai įvertinti ir pasiekti, 
neturėtų būti numatytas joks ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
taikymo praplėtimas;

Or. en

Pakeitimas 53
György Hölvényi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; ragina 
Komisiją išsamiai peržiūrėti ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo 
įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta jo 
atitiktis vystymosi ir humanitariniams 
tikslams;

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
stokos ir dėl to, kad Parlamento vaidmuo 
vykdant jo priežiūrą yra ribotas; ragina 
Komisiją išsamiai peržiūrėti ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo 
įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta jo 
atitiktis vystymosi ir humanitariniams 
tikslams, pripažįstant, kad finansinė 
patikos fondų struktūra ir koordinavimas 
labai prisidėjo prie susietumo metodo 
taikymo nestabilioje aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 54
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 

7. apgailestauja dėl ES skubiosios 
pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo 
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stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, kad 
būtų užtikrinta jo atitiktis vystymosi ir 
humanitariniams tikslams;

stokos ir dėl to, kad Parlamentas 
nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, kad 
būtų užtikrinta jo atitiktis ES vystymosi ir 
humanitariniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 55
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pakartoja savo raginimą 
visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą 
į ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos 
fondo priežiūrą ir valdymą; mano, jog itin 
svarbu, kad taip pat būtų stebima veiklos 
vykdymo komitetų veikla, ir prašo 
Komisijos užtikrinti, kad juose būtų 
Europos Parlamento atstovas, taip pat 
perduoti išsamią informaciją apie 
priimtus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 56
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. reiškia susirūpinimą dėl ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
įgaliojimų pratęsimo, atitinkamai 
neįvertinus jų taikymo ir ypač to, ar jo 
lėšomis finansuojamais projektais 
gerbiamos žmogaus teisės;
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Or. en

Pakeitimas 57
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina ES siekti sudaryti oficialius 
susitarimus su šalimis partnerėmis dėl 
migrantų judumo, grąžinimo ir 
readmisijos, laikantis Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir Ženevos 
konvencijos dėl pabėgėlių statuso; 
primygtinai teigia, kad svarbus aktyvus 
Europos Parlamento dalyvavimas 
rengiant šiuos ir vykdant jau sudarytus 
susitarimus; atkreipia dėmesį į tai, kad 
būsimiems partnerystės susitarimams 
turėtų būti taikoma parlamentinė kontrolė 
ir kad jie turėtų būti grindžiami 
solidarumo, atsakomybės pasidalijimo, 
pagarbos žmogaus teisėms, teisinės 
valstybės ir tarptautinės humanitarinės 
teisės principais;

Or. en

Pakeitimas 58
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, 
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ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą.

stiprinant ES humanitarinę ir vystymosi 
politiką, bendradarbiaujant su šalių 
partnerių valdžios institucijomis ir 
atitinkamomis tarptautinėmis bei vietos 
NVO, įskaitant bažnyčią ir misionieriškas 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 59
György Hölvényi

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą.

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis ir 
stiprinti žmogiškąjį saugumą, taip pat 
sudarant palankias sąlygas taikos 
palaikymui ir konfliktų valdymui, 
geresnei sienų kontrolei vykdant išorės 
sienų valdymą;

Or. en

Pakeitimas 60
Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti programuojamas ir 
naudojamas tik siekiant šalinti pagrindines 
migracijos ir priverstinio gyventojų 



PE660.082v01-00 34/37 AM\1216780LT.docx

LT

finansuoti išorės sienų valdymą. perkėlimo priežastis, o ne kontroliuoti 
migracijos srautus, remti grąžinimo ir 
readmisijos politiką arba finansuoti išorės 
sienų valdymą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares įsipareigoti skirti 
didžiausią 10 proc. KVTBP finansinį 
paketą siekiant spręsti pagrindines 
migracijos ir priverstinio gyventojų 
perkėlimo priežastis ir remti intensyvesnį 
bendradarbiavimą, kad būtų sudarytos 
palankios sąlygos saugiai, tvarkingai, 
teisėtai ir atsakingai migracijai, taip pat 
planuotos ir gerai valdomos migracijos 
politikos ir valdymo įgyvendinimą, 
įskaitant tarptautine ir Sąjungos teise 
grindžiamą pabėgėlių ir migrantų teisių 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 61
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą.

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad į KVTBP turėtų būti 
įtrauktos priemonės, kuriomis 
užtikrinama su migracija susijusių 
projektų išlaidų ir įgyvendinimo 
atskaitomybė ir skaidrumas, kad būtų 
stebimas ir išlaikomas jomis skiriamas 
dėmesys pagrindinių migracijos 
priežasčių šalinimui;

Or. en
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Pakeitimas 62
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą.

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą; 
akcentuoja, kad reikia užtikrinti su 
migracija susijusių projektų išlaidų ir 
įgyvendinimo atskaitomybę ir skaidrumą, 
kad būtų stebimas ir išlaikomas jomis 
skiriamas dėmesys pagrindinių migracijos 
priežasčių šalinimui;

Or. en

Pakeitimas 63
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą.

8. pakartoja, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) migracijai skirtas 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
šalinti pagrindines migracijos priežastis, o 
ne kontroliuoti migracijos srautus arba 
finansuoti išorės sienų valdymą; primena, 
kad pagrindinių migracijos priežasčių 
šalinimas yra vienintelis būdas, galintis 
padėti užtikrinti veiksmingą migracijos 
srautų reguliavimą;

Or. en
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Pakeitimas 64
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad reikėtų deramai 
atsižvelgti į pažeidžiamoje padėtyje 
atsidūrusių žmonių, įskaitant nelydimus 
nepilnamečius, neįgaliuosius, moteris ir 
vaikus, poreikius ir teises, ir prašo suteikti 
jiems deramą neatidėliotiną apsaugą ir 
pastogę;

Or. en

Pakeitimas 65
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. akcentuoja vaiko interesų principo 
viršenybę visose su vaikais susijusiose 
situacijose ir mano, kad itin svarbu taikyti 
specialias procedūras, siekiant užtikrinti 
visų vaikų apsaugą, laikantis Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių konvencijos;

Or. en

Pakeitimas 66
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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8c. atkreipia dėmesį į ypatingų 
sunkumų sukeliančią padėtį, į kurią 
migruodamos patenka moterys, ir todėl 
ragina sukurti ir stiprinti migrančių 
moterų apsaugos sistemas, siekiant 
užkirsti kelią smurtui, įžeidinėjimui, 
nepriežiūrai ir išnaudojimui, kuriuos joms 
tenka iškęsti, ir su jais kovoti.

Or. en


