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Pakeitimas 1
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie 
toliau stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir gaivalinės 
nelaimės yra neaiškūs ir nerealistiški 
migracijos pripažinimo kriterijai; kadangi 
pirminis tikslas turi būti individualus 
prisitaikymas prie vietos aplinkos ir, jei 
reikia, perkėlimas vietos ar regiono 
lygmeniu; kadangi perkėlimui į pažįstamą 
kultūrinę ir klimato aplinką teiktina 
pirmenybė, palyginti su migracija į 
vietovę, kurioje kultūra ir klimatas 
visiškai skiriasi; todėl migracija neturi 
automatiškai reikšti migracijos į ES;

Or. nl

Pakeitimas 2
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie 
toliau stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi esama naujų mokslinių 
įrodymų, kad klimato kaita nepaaštrina 
gaivalinių nelaimių; kadangi kol kas visos 
prognozės dėl vadinamųjų pabėgėlių dėl 
klimato kaitos buvo paneigtos faktais, 
kaip ir daugelis kitų prognozių dėl klimato 
kaitos poveikio, nes buvo naudojami 
nepatikimi modeliai ir mažai tikėtini 
scenarijai;

Or. it

Pakeitimas 3
Maria Walsh
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie toliau 
stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie toliau 
stiprės gilėjant klimato krizei; kadangi 
tikėtina, kad dauguma migrantų dėl 
aplinkos reiškinių bus atvykę iš kaimo 
vietovių, nes jų pragyvenimo šaltiniai 
dažnai priklauso nuo klimato kaitos 
poveikiui jautrių sektorių, pvz., 
ūkininkavimo ir žvejybos;

Or. en

Pakeitimas 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie toliau 
stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais priverstinės migracijos veiksniais, 
kurie toliau stiprės gilėjant klimato krizei; 
kadangi didžiosioms teršėjoms anglies 
dioksidu, kaip antai ES, tenka moralinė 
pareiga padėti besivystančioms šalims 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir jos turėtų 
sumažinti savo išmetamų teršalų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 5
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie 
toliau stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo vienu iš 
migracijos veiksnių, tačiau tiesioginis 
migracijos dinamikos ir klimato kaitos 
ryšys vis dar nėra pakankamai ištirtas, 
kad būtų galima atsižvelgti į šį veiksnį 
prognozuojant būsimas migracijos 
tendencijas;

Or. pl

Pakeitimas 6
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie toliau 
stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės trukdo 
naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis 
ir tapo įprastais migracijos veiksniais – tai 
reiškinys, kuris ir toliau stiprės aštrėjant 
klimato krizei; kadangi esama įvairių 
aplinkos veiksnių;

Or. en

Pakeitimas 7
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie toliau 
stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais priverstinio perkėlimo, 
savanoriško persikėlimo ir priverstinės bei 
savanoriškos migracijos veiksniais, kurie 
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toliau stiprės didėjant neigiamam klimato 
kaitos poveikiui aplinkai;

Or. fr

Pakeitimas 8
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi klimato kaita ir su ja 
susijusios gaivalinės nelaimės tapo 
įprastais migracijos veiksniais, kurie 
toliau stiprės gilėjant klimato krizei;

A. kadangi per visą istoriją klimato 
pokyčiai ir gaivalinės nelaimės turėjo 
rimtų padarinių daugelyje šalių, dėl kurių 
daugumoje atvejų nukentėjusiose šalyse 
vyko žmonių perkėlimo procesai;

Or. es

Pakeitimas 9
Maria Walsh

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi, atsižvelgiant į mūsų 
aplinkosaugos tikslus investuoti į klimato 
ir aplinkosaugos sprendimus planetos 
naudai, diskusijose dėl migracijos dėl 
klimato kaitos neturėtų būti pametamas iš 
akių orientavimasis į prevencines 
priemones, kaip tiesioginį būdą užkirsti 
kelią priverstinei migracijai dėl klimato 
kaitos ateityje;

Or. en

Pakeitimas 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld
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Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi iš turimų duomenų 
matyti, kad aplinkos pokyčiai daro poveikį 
migracijos veiksniams ir galima išskirti 
keturis migracijos srities rezultatus: 
migraciją, perkėlimą, įstrigimą ir 
savanorišką nejudumą;

Or. en

Pakeitimas 11
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi, nors su klimato kaita 
susiję veiksniai gali turėti įtakos 
sprendimams dėl migracijos, neįmanoma 
tiksliai nustatyti jų svarbos žmonių 
judėjimui;

Or. pl

Pakeitimas 12
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi klimato kaita daro ypač 
didelį poveikį besivystančioms šalims, 
priklausančioms nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės;

Or. ro



PE657.277v02-00 8/65 AM\1213169LT.docx

LT

Pakeitimas 13
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi besivystančios šalys 
neproporcingai nukenčia nuo 
meteorologinių pokyčių ir daugeliu atvejų 
joms trūksta pakankamų pajėgumų 
reaguoti į dažnesnes ir intensyvesnes 
gaivalines nelaimes, pvz., sausras, 
potvynius ir karščio bangas;

Or. ro

Pakeitimas 14
Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi atsižvelgiant į aplinkos 
pokyčius migracija turėtų būti laikoma ne 
problema, su kurios pagrindinėmis 
priežastimis būtina kovoti, o prisitaikymo 
prie neigiamų aplinkos pokyčių strategija, 
kuriai reikėtų rasti sprendimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 15
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\1213169LT.docx 9/65 PE657.277v02-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl nevienalyčio duomenų 
apie migrantus ir perkeltuosius asmenis 
pobūdžio sunku įvertinti klimato reiškinių 
poveikį tarptautinei migracijai;

Or. pl

Pakeitimas 16
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi migracija yra sudėtingas 
procesas ir migrantų sprendimai išvykti 
dažniausiai grindžiami įvairiais veiksniais 
ir sąlygomis tiek kilmės regione (stūmos 
veiksniai), tiek potencialioje kelionės 
tikslo šalyje (traukos veiksniai), įskaitant 
kultūrinio, socialinio, ekonominio, 
teisinio ar praktinio pobūdžio veiksnius; 
šie veiksniai sąlygoja vienas kitą ir dažnai 
egzistuoja kartu;

Or. pl

Pakeitimas 17
Clare Daly, Mick Wallace

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 

B. kadangi klimato kaita turi 
dramatiškų padarinių besivystančių šalių, 
ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, 
ilgalaikiam vystymuisi; kadangi, EBPO 
duomenimis, mažiausiai išsivysčiusios 
šalys susiduria su dideliais sunkumais, 
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migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

kovodamos su klimato kaita dėl aukšto jų 
skurdo lygio, žemo išsilavinimo lygio ir 
ribotų žmogiškųjų, institucinių, 
ekonominių, techninių ir finansinių 
pajėgumų; kadangi klimato kaitos 
skatinama migracija yra glaudžiai susijusi 
su nurodytais kitais veiksniais, nes tais 
atvejais, kai šalys neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti ir taip dideli suvaržymai, su 
kuriais susiduriama šiose šalyse, ir tai gali 
priversti žmones migruoti; kadangi klimato 
kaita yra svarbus konfliktų, sausros, bado ir 
migracijos rizikos didėjimo veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 18
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, visų pirma skurdu, 
konkurencija dėl vandens, maisto ir kitų 
išteklių, o tai lemia dažnesnius ir 
sunkesnius ligų protrūkius ir daugiau 
mirčių; kadangi tais atvejais, kai šalis 
neturi tinkamų išteklių prisitaikyti prie 
klimato kaitos, gali padidėti skurdas ir tai 
gali priversti žmones migruoti; kadangi 
klimato kaita yra svarbus konfliktų, 
sausros, bado ir migracijos rizikos 
didėjimo veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 19
Pernando Barrena Arza
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant menką prieigą prie 
švietimo, finansinės pagalbos ir viešųjų 
išteklių, nes tais atvejais, kai šalis neturi 
tinkamų išteklių prisitaikyti prie klimato 
kaitos, gali padidėti esama nelygybė ir 
suvaržymai ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 20
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti 
žmones migruoti; kadangi klimato kaita 
yra svarbus konfliktų, sausros, bado ir 
migracijos rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi klimato kaitos skatinamas 
žmonių perkėlimas yra glaudžiai susijęs su 
kitais veiksniais, įskaitant skurdą, nes kai 
šalis neturi tinkamų išteklių prisitaikyti prie 
klimato pokyčių ir negali teikti 
pagrindinių paslaugų nukentėjusiose 
vietovėse, tai lemia humanitarines krizes 
ir daugelio žmonių perkėlimą; kadangi 
klimato pokyčiai yra svarbus konfliktų, 
sausros, bado ir migracijos rizikos 
didėjimo veiksnys;

Or. es

Pakeitimas 21
Tom Vandendriessche
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti 
žmones migruoti; kadangi klimato kaita 
yra svarbus konfliktų, sausros, bado ir 
migracijos rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi skurdas ir kitos 
probleminės gyvenimo sąlygos neturi ir 
negali automatiškai reikšti migracijos į 
Europą; kadangi įvairios ES valstybių 
narių socialinės apsaugos sistemos negali 
užtikrinti vienodos arba lygiavertės 
apsaugos visiems pasaulio žmonėms, 
esantiems prastesnėje padėtyje; kadangi 
tolesnė nežabota migracija tiesiog 
pakenks esamoms socialinės apsaugos 
sistemoms, o tai turės pražūtingų 
pasekmių ES valstybių narių ekonomikai 
ir piliečiams;

Or. nl

Pakeitimas 22
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra 
svarbus konfliktų, sausros, bado ir 
migracijos rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi klimato kaitos skatinamas 
perkėlimas ir migracija yra glaudžiai susiję 
su kitais veiksniais, įskaitant skurdą, nes 
tais atvejais, kai šalis neturi tinkamų 
išteklių prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaitos, kuri gali 
būti papildomas migracijos veiksnys, 
poveikis pažeidžiamoms grupėms gali būti 
didesnis;

Or. fr

Pakeitimas 23
Saskia Bricmont
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti žmones 
migruoti; kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys, ypač 
skurdžiausiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 24
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi klimato kaitos skatinama 
migracija yra glaudžiai susijusi su kitais 
veiksniais, įskaitant skurdą, nes tais 
atvejais, kai šalis neturi tinkamų išteklių 
prisitaikyti prie klimato kaitos, gali 
padidėti skurdas ir tai gali priversti 
žmones migruoti; kadangi klimato kaita 
yra svarbus konfliktų, sausros, bado ir 
migracijos rizikos didėjimo veiksnys;

B. kadangi nepramoninėse 
visuomenėse aplinkos veiksniai, taip pat 
ekonominių išteklių ir tinkamos 
infrastruktūros, skirtos prisitaikyti prie 
klimato kaitos, trūkumas vis dar gali būti 
priežastis emigruoti, o dėl to, inter alia, 
gali padidėti konfliktų su kaimyniniais 
gyventojais dėl išteklių grobimo rizika;

Or. it

Pakeitimas 25
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi, remiantis Šalies viduje 
perkeltų asmenų padėties stebėsenos 
centro (IDMC) ataskaita, vien 2018 m. dėl 
su klimatu susijusių nelaimių buvo 
perkelta 17,2 mln. žmonių, iš jų 9,3 mln. – 
labiausiai nukentėjusiame regione, t. y. 
Azijos ir Ramiojo vandenyno regione; 
kadangi labiausiai nukentėjusios šalys yra 
Filipinai, Kinija ir Indija;

Or. es

Pakeitimas 26
Tudor Ciuhodaru 

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi klimato kaitos poveikį 
sveikatai labiausiai pajus neturtingi 
žmonės, kurie dažnai yra mažai atsparūs 
tokioms ligoms, kaip cholera, diarėja ar 
maliarija, ir turi ribotas galimybes 
naudotis būtinomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir vaistais;

Or. ro

Pakeitimas 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi atsižvelgiant į aplinkos 
pokyčius migraciją reikia vertinti kaip 
prisitaikymo prie neigiamų aplinkos 
pokyčių strategiją ir sprendimo dalį, o ne 
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kaip problemą, su kuria reikia kovoti;

Or. en

Pakeitimas 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi, remiantis vyraujančiu 
1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 
aiškinimu, vien dėl aplinkos priežasčių 
vykdomas perkėlimas neatitinka pabėgėlių 
apsaugos reikalavimo;

Or. en

Pakeitimas 29
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi klimato kaita yra svarbus 
konfliktų, sausros, bado ir migracijos 
rizikos didėjimo veiksnys;

Or. fr

Pakeitimas 30
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi klimato kaita daro 
neigiamą poveikį naudojimuisi 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis; 

Or. en

Pakeitimas 31
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi prisitaikant prie klimato 
kaitos didelį spaudimą patiria tie, kurie 
turi širdies veiklos ar neurologinių 
sutrikimų ar kenčia dėl nutukimo, taip pat 
pažeidžiami labai jauni ir seni asmenys, 
t. y. jaunesni nei penkerių metų vaikai ir 
vyresni nei 65 metų suaugusieji;

Or. ro

Pakeitimas 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi 2008–2019 m. dėl 
nelaimių šalies viduje buvo perkelta apie 
288 mln. asmenų, o pusė dėl nelaimių 
įvykdyto perkėlimo atvejų susiję su 
potvyniais;

Or. en
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Pakeitimas 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
B c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bc. kadangi įgyvendinant regionines 
iniciatyvas Afrikoje ir Lotynų Amerikoje 
buvo sukurtos priemonės, skirtos dėl 
klimato kaitos ir nelaimių perkeltų 
asmenų apsaugai stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
B d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bd. kadangi pagal JT neprivalomus 
pagrindinius perkėlimo šalies viduje 
principus šalies viduje perkeltieji asmenys 
apibrėžiami kaip asmenys, kurie buvo 
priversti palikti savo namus ar įprastinę 
gyvenamąją vietą visų pirma dėl ginkluotų 
konfliktų, visuotinio smurto situacijų, 
žmogaus teisių pažeidimų ar gaivalinių ar 
žmogaus sukeltų nelaimių padarinių arba 
siekiant jų išvengti; kadangi šiuo metu vis 
dėlto nėra tarptautinės teisinės priemonės, 
kuria būtų sprendžiama tarpvalstybinės 
migracijos dėl klimato kaitos, gaivalinių 
ar žmogaus sukeltų nelaimių problema;

Or. en

Pakeitimas 35
Pernando Barrena Arza
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Nuomonės projektas
B e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Be. kadangi Italija, Švedija ir Suomija 
nustatė nacionalinius nuo klimato kaitos 
ir gaivalinių nelaimių nukentėjusių 
asmenų apsaugos pagrindus;

Or. en

Pakeitimas 36
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl 
klimato kaitos reikia normatyvinės 
sistemos esamoms apsaugos spragoms 
pašalinti, naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 37
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl 
klimato kaitos reikia normatyvinės 
sistemos esamoms apsaugos spragoms 
pašalinti, naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 

Išbraukta.
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(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

Or. nl

Pakeitimas 38
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl 
klimato kaitos reikia normatyvinės 
sistemos esamoms apsaugos spragoms 
pašalinti, naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 39
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl klimato 
kaitos reikia normatyvinės sistemos 
esamoms apsaugos spragoms pašalinti, 
naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

1. pabrėžia, kad migracijai dėl klimato 
kaitos reikia normatyvinės sistemos 
esamoms apsaugos spragoms pašalinti, 
naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį, t. y. kaip asmens ar 
asmenų grupių, kurie dėl staigių ar 
laipsniškų aplinkos pokyčių, susijusių su 
klimato kaita, privalo ar pasirenka 
laikinai arba visam laikui palikti savo 
įprastinę gyvenamąją vietą valstybėje arba 
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kirsdami tarptautinę sieną, judėjimą; 
pabrėžia, kad, viena vertus, migracija 
šiomis aplinkybėmis gali būti siejama su 
didesniu nukentėjusių žmonių 
pažeidžiamumu, ypač jei ji yra priverstinė, 
ir, kita vertus, migracija taip pat gali būti 
tam tikra prisitaikymo prie stresą 
keliančių aplinkos veiksnių forma, 
padedanti didinti nukentėjusių asmenų ir 
bendruomenių atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 40
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl 
klimato kaitos reikia normatyvinės 
sistemos esamoms apsaugos spragoms 
pašalinti, naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

1. pabrėžia, kad 1951 m. Tarptautinė 
konvencija dėl pabėgėlių statuso, tokia, 
kokia ji yra dabar, neapima dėl aplinkos 
apsaugos priežasčių perkeltų asmenų 
apsaugos; vis dėlto pabrėžia, kad 
migracija dėl klimato kaitos yra vis labiau 
plintantis reiškinys, darantis poveikį 
daugeliui pasaulio vietų, todėl reikia 
intensyvesnio tarptautinio 
bendradarbiavimo ir pastangų, kad būtų 
parengti tvarios apsaugos sprendimai, 
pritaikyti atitinkamų šalių ir gyventojų 
poreikiams ir realistiški atsižvelgiant į 
klimato kaitos problemą ir būtinybę šalims 
didinti savo atsparumą klimato kaitai;

Or. fr

Pakeitimas 41
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad migracijai dėl klimato 
kaitos reikia normatyvinės sistemos 
esamoms apsaugos spragoms pašalinti, 
naudojant įvairius ir vienas kitą 
papildančius metodus; atkreipia dėmesį į 
Tarptautinės migracijos organizacijos 
(TMO) pateiktą migracijos dėl klimato 
kaitos apibrėžtį;

1. pabrėžia, kad migracijai dėl klimato 
kaitos nereikia specialios norminės 
sistemos, skirtos humanitarinei apsaugai 
užtikrinti, atsižvelgiant į tai, kad tokios 
rūšies migracijai visiškai taikomi 
ekonominės migracijos kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 42
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pagal Ženevos 
konvenciją tik tas asmuo, kuris dėl 
pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, 
tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo 
tam tikrai socialinei grupei baimės buvo 
priverstas išvykti iš savo kilmės šalies ir 
kuris dėl šios baimės negali arba nenori 
pasinaudoti savo šalies apsauga, gali būti 
laikomas pabėgėliu; be to, pažymi, kad 
papildoma apsauga pagal ES teisę gali 
būti suteikta asmeniui, kuriam grįžus į 
savo kilmės šalį gali kilti didelės žalos 
rizika dėl mirties bausmės ar egzekucijos 
taikymo, kankinimų, nežmoniško ar 
žeminančio elgesio ar bausmės, rimtos ir 
individualios grėsmės gyvybei ar sveikatai, 
kylančios dėl plačiai naudojamo smurto 
prieš civilius gyventojus vykstant 
tarptautiniam ar vidaus ginkluotajam 
konfliktui, ir kuris dėl minėtos rizikos 
negali arba nenori naudotis savo kilmės 
šalies apsauga;

Or. pl
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Pakeitimas 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad yra ir kitų aplinkos 
veiksnių, kurie nėra tiesiogiai susiję su 
klimato kaita, bet siejami su žmogaus 
sukeltais aplinkos pokyčiais, pvz., 
dirvožemio blogėjimu arba jūrų ir 
pakrančių ekosistemų blogėjimu, žemės ir 
vandens grobimu, taip pat su 
ekologinėmis nelaimėmis ir tarša dėl 
karų, kurie taip pat didina riziką ir 
skatina migraciją, visų pirma kalbant apie 
pažeidžiamas gyventojų grupes, kurios yra 
labai priklausomos nuo žemės ūkio ir 
vietos gamtos išteklių;

Or. en

Pakeitimas 44
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į Tarptautinės 
migracijos organizacijos (TMO) pateiktą 
migracijos dėl klimato kaitos apibrėžtį; 
pabrėžia, kad aplinkos pokyčių poveikis 
gyventojų perkėlimui ir migracijai yra 
sudėtingas, todėl pažymi, kad reikia 
aktyviau rinkti ir analizuoti patikimus šios 
srities duomenis; mano, kad Parlamentas 
turėtų skatinti Europos lygmeniu 
išaiškinti terminiją, susijusią su žmonių 
perkėlimu dėl klimato kaitos;

Or. fr
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Pakeitimas 45
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad daug žmonių iš 
besivystančių šalių negali prisitaikyti prie 
klimato kaitos, iš dalies dėl nepakankamo 
išsilavinimo ir prieigos prie informacijos; 
atkreipia dėmesį į tai, kad daugeliu atvejų 
norint prisitaikyti būtina naudoti naujas 
technologijas, pvz., potvynių kontrolės 
sistemas, naujus ūkininkavimo metodus 
arba išankstinio įspėjimo sistemas;

Or. ro

Pakeitimas 46
Maria Walsh

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina visapusiškai naudotis visais 
esamais teisės aktais ir priemonėmis 
humanitarinės, žmogaus teisių ir 
pabėgėlių teisės srityse, taip pat perkėlimo 
šalies viduje, nelaimių valdymo ir teisėtos 
migracijos priemonėmis, siekiant užkirsti 
kelią perkėlimui, spręsti su juo susijusias 
problemas ir kuo labiau sumažinti jo 
mastą atsižvelgiant į klimato kaitą;

Or. en

Pakeitimas 47
Jorge Buxadé Villalba
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia sukurti 
dialogo su labiausiai dėl klimato kaitos 
pažeidžiamomis šalimis sistemą, kad jose 
būtų skatinami pokyčiai, kurių reikia 
siekiant apsaugoti savo gyventojus ir 
užtikrinti, kad būtų galima teikti 
pagrindines paslaugas;

Or. es

Pakeitimas 48
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina stiprinti bendrą analizę ir 
keitimąsi informacija, kad būtų galima 
geriau nustatyti, suprasti, prognozuoti 
migracijos srautus ir spręsti su jais 
susijusius klausimus;

Or. en

Pakeitimas 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad judumas, įskaitant 
tarpvalstybinį judumą, turi būti reagavimo 
į neigiamus aplinkos pokyčius dalis;

Or. en
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Pakeitimas 50
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 51
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 

Išbraukta.
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migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

Or. pl

Pakeitimas 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 

Išbraukta.
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pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 53
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad klimato 
veiksniai, kaip naujas migracijos 
pateisinimas, suteikia naują galimybę 
nekontroliuojamai migracijai į Europą; 
mano, kad klimato veiksniais neturėtų 
būti piktnaudžiaujama kaip pretekstu 
toliau kenkti jau ir taip labai palankiai ES 
imigracijos politikai; pažymi, kad atėjo 
laikas ES pripažinti, jog ne visos pasaulio 
problemos turi būti ir gali būti išspręstos 
leidžiant migruoti į vieną iš ES valstybių 
narių;

Or. nl
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Pakeitimas 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

2. pakartoja, kad pagal tarptautinę 
teisę emigracija dėl ekonominių 
priežasčių savaime nesuteikia teisės į 
humanitarinę apsaugą ar prieglobstį 
trečiojoje šalyje; be to, pabrėžia, kad, 
turint omenyje itin didelį migracijos dėl 
klimato sąvokos neapibrėžtumą, ji yra 
piktnaudžiavimo išsivysčiusių šalių 
teikiama humanitarine apsauga šaltinis; 
primena valstybėms narėms ir Komisijai, 
kad kuo neaiškesni tinkamumo gauti 
humanitarinę apsaugą kriterijai bus 
nustatyti, tuo daugiau bus sukurta 
paskatų vykdyti su imigracija susijusią 
neteisėtą prekybą, pradedant prekyba 
žmonėmis;

Or. it

Pakeitimas 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
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galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; siūlo, kad bet kokie su klimato 
kaita susiję aplinkos pokyčiai būtų aiškiai 
įtraukti į tinkamumo gauti humanitarinę 
apsaugą kriterijus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų laikiną 
apsaugą, leidimą pasilikti ir regioninius bei 
dvišalius susitarimus dėl laisvo judėjimo; 
ragina Komisiją ir valstybes nares teikti 
tokius pasiūlymus tarptautiniuose 
forumuose kartu su kitomis ES 
iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 56
Maria Walsh

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 
aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją naudoti 
teisėtos migracijos būdus, kad būtų 
užtikrinta tinkama migrantų dėl klimato 
kaitos apsauga ir sudarytos palankesnės 
sąlygos įgyvendinti migracijos strategijas, 
kuriomis būtų reaguojama į iššūkius, 
kylančius dėl klimato kaitos ir ekologinių 
nelaimių poveikio tarptautiniam 
migracijos judėjimui, ir gali būti suteiktas 
statusas asmenims, judantiems tokiomis 
aplinkybėmis, pvz., apimant humanitarinių 
vizų išdavimo skatinimą, laikiną apsaugą, 
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tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

leidimą pasilikti ir regioninius bei dvišalius 
susitarimus dėl laisvo judėjimo; siūlo 
išduoti klimato pasą asmenims, 
atvykstantiems iš šalies ar jos dalies, kuri 
dėl klimato kaitos taps negyvenama, kaip 
būdą apsaugoti juos nuo pažeidžiamumo ir 
statuso be pilietybės; siūlo, kad bet kokie 
su klimato kaita susiję aplinkos pokyčiai 
būtų aiškiai įtraukti į tinkamumo gauti 
humanitarinę apsaugą kriterijus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius 
pasiūlymus tarptautiniuose forumuose 
kartu su kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 57
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 
aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 
tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, ir nors keliose 
valstybėse narėse pagal nacionalinę teisę 
numatyta tam tikrų išimčių, susijusių su 
ekologinėmis katastrofomis, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; dar kartą 
patvirtina didėjantį moterų, vaikų ir 
skurdžiausių bendruomenių 
pažeidžiamumą; ragina valstybes nares ir 
Komisiją nustatyti apsaugos būdus, kurie 
apimtų humanitarinių vizų išdavimo 
skatinimą, laikiną apsaugą, leidimą 
pasilikti ir regioninius bei dvišalius 
susitarimus dėl laisvo judėjimo; siūlo 
išduoti klimato pasą asmenims, 
atvykstantiems iš šalies ar jos dalies, kuri 
dėl klimato kaitos taps negyvenama, kaip 
būdą apsaugoti juos nuo pažeidžiamumo ir 
statuso be pilietybės; siūlo, kad bet kokie 
su klimato kaita susiję aplinkos pokyčiai 



AM\1213169LT.docx 31/65 PE657.277v02-00

LT

ES iniciatyvomis; būtų aiškiai įtraukti į tinkamumo gauti 
humanitarinę apsaugą kriterijus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius 
pasiūlymus tarptautiniuose forumuose 
kartu su kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 
aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 
tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl su klimato kaita susijusių 
priežasčių, neturi veiksmingų galimybių 
gauti apsaugą ES; ragina valstybes nares ir 
Komisiją nustatyti apsaugos būdus, kurie 
apimtų humanitarinių vizų išdavimo 
skatinimą, laikiną apsaugą, leidimą 
pasilikti ir regioninius bei dvišalius 
susitarimus dėl laisvo judėjimo; siūlo 
išduoti klimato pasą asmenims, 
atvykstantiems iš šalies ar jos dalies, kuri 
dėl klimato kaitos, jos padarinių ar kitų 
aplinkos pokyčių taps negyvenama, kaip 
būdą apsaugoti juos nuo pažeidžiamumo ir 
statuso be pilietybės; siūlo, kad bet kokie 
su klimato kaita, gaivalinėmis ar žmogaus 
sukeltomis nelaimėmis susiję aplinkos 
pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į tinkamumo 
gauti humanitarinę apsaugą kriterijus; 
ragina Komisiją ir valstybes nares teikti 
tokius pasiūlymus tarptautiniuose 
forumuose kartu su kitomis ES 
iniciatyvomis;

Or. en
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Pakeitimas 59
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 
aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 
tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

2. pabrėžia, kad perkėlimas, susijęs 
su klimato kaitos padariniais, yra įvairaus 
pobūdžio: pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, ar 
perkėlimas yra priverstinis, ar žmonių 
iniciatyva, laikinas ar galutinis, 
priklausomai nuo poveikio aplinkai masto 
ir trukmės, ar perkėlimas vyksta šalies 
teritorijoje, ar susijęs su migracija į kitą 
šalį; ragina Komisiją ištirti klimato kaitos 
poveikį pažeidžiamiems gyventojams ir 
migracijai, ypač atsižvelgiant į poveikį šių 
žmonių pagrindinėms teisėms; ragina 
valstybes nares ir Komisiją, aktyviai 
dalyvaujant Parlamentui, išnagrinėti 
apsaugos sprendimus žmonėms, 
atvykstantiems iš šalies, kuri dėl klimato 
kaitos taps negyvenama, kaip būdą 
apsaugoti juos nuo pažeidžiamumo ir 
statuso be pilietybės; ragina Komisiją ir 
valstybes nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

Or. fr

Pakeitimas 60
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
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galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 
aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 
tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad migrantai, bėgantys nuo 
nepakeliamų gyvenimo sąlygų, 
susidariusių dėl klimato kaitos, būtų 
aiškiai įtraukti nustatant tinkamumo gauti 
humanitarinę apsaugą kriterijus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius 
pasiūlymus tarptautiniuose forumuose 
kartu su kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 61
Clare Daly, Mick Wallace

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl ilgalaikių su klimato kaita 
susijusių priežasčių, neturi veiksmingų 
galimybių gauti apsaugą ES; ragina 
valstybes nares ir Komisiją nustatyti 
apsaugos būdus, kurie apimtų 
humanitarinių vizų išdavimo skatinimą, 
laikiną apsaugą, leidimą pasilikti ir 
regioninius bei dvišalius susitarimus dėl 
laisvo judėjimo; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos nuo 
pažeidžiamumo ir statuso be pilietybės; 
siūlo, kad bet kokie su klimato kaita susiję 

2. apgailestauja dėl to, kad, nors 
migracija dėl klimato kaitos yra realybė, 
kuri turėtų dar sustiprėti, žmonės, kurie 
migruoja dėl su klimato kaita susijusių 
priežasčių, neturi veiksmingų galimybių 
gauti apsaugą ES; ragina valstybes nares ir 
Komisiją nustatyti apsaugos būdus, kurie 
apimtų humanitarinių vizų išdavimo 
skatinimą, laikiną apsaugą, leidimą 
pasilikti ir regioninius bei dvišalius 
susitarimus dėl laisvo judėjimo; siūlo 
išduoti klimato pasą asmenims, 
atvykstantiems iš šalies ar jos dalies, kuri 
dėl klimato kaitos taps negyvenama, kaip 
būdą apsaugoti juos nuo pažeidžiamumo ir 
statuso be pilietybės; siūlo, kad bet kokie 
su klimato kaita susiję aplinkos pokyčiai 
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aplinkos pokyčiai būtų aiškiai įtraukti į 
tinkamumo gauti humanitarinę apsaugą 
kriterijus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su kitomis 
ES iniciatyvomis;

būtų aiškiai įtraukti į tinkamumo gauti 
humanitarinę apsaugą kriterijus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius 
pasiūlymus tarptautiniuose forumuose 
kartu su kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 62
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dauguma perkėlimų, 
susijusių su gaivalinėmis nelaimėmis, yra 
vidaus arba regioninio pobūdžio, todėl 
nukentėję gyventojai daugiausia lieka 
savo kilmės šalyse arba kaimyninėse 
šalyse; pabrėžia, kad kovojant su klimato 
kaita ir gaivalinėmis nelaimėmis reikėtų 
laikytis sisteminio požiūrio, skatinant 
aplinkos požiūriu tvarų vystymąsi, kartu 
ilguoju laikotarpiu šalinant pagrindines 
migracijos ir gyventojų perkėlimo 
priežastis, šiuo tikslu pasitelkiant 
vystomąjį bendradarbiavimą;

Or. pl

Pakeitimas 63
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
daugybės biurokratinių kliūčių ir 
apribojimų, susijusių su klimato politika, 
didelė Europos pramonės dalis persikėlė į 
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Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, 
todėl Europos žemyne kilo didelė 
užimtumo krizė ir padidėjo šio regiono 
pažeidžiamumas, kiek tai susiję su klimato 
poveikiu, be kita ko, dėl miesto gyventojų 
skaičiaus augimo, kurį lėmė perėjimas 
nuo kaimo ir žemės ūkio darbų prie 
nesaugių darbo vietų miesto gamyklose;

Or. es

Pakeitimas 64
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ES turėtų skatinti ir 
remti prisitaikymo prie klimato kaitos ir 
jos švelninimo priemones besivystančiose 
šalyse, nes jos yra labiausiai pažeidžiamos 
vykstant klimato kaitai ir joms skubiai 
reikia pagalbos; prisitaikymas prie 
klimato kaitos turėtų būti tvaraus 
vystymosi tąsa ir todėl daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama šiems aspektams: 
ekonomikos augimui ir įvairinimui, 
geresnei sveikatos priežiūrai ir geresniam 
švietimui bei veiksmingesniems 
pasirengimo nelaimėms mechanizmams;

Or. ro

Pakeitimas 65
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. apgailestauja dėl to, kad kai kurios 
frakcijos ir nacionalinės ar tarptautinės 
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institucijos naudojasi gaivalinėmis 
nelaimėmis ir jų sukeliamu gyventojų 
perkėlimu mažiau ekonomiškai ir 
socialiai išsivysčiusiose šalyse, siekdamos 
sukurti neegzistuojančias teisines 
kategorijas, tokias kaip „pabėgėliai dėl 
klimato kaitos“, kurios turės žalingą 
traukos veiksnio poveikį tūkstančiams 
žmonių; kadangi tai iš tiesų labai pakenks 
tiems žmonėms, kurie iš tiesų turi teisę į 
tarptautinę apsaugą, kurią suteikia 
pabėgėlio statusas dėl religinio, 
ideologinio ar politinio persekiojimo;

Or. es

Pakeitimas 66
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių 
siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, 
perkeltų dėl klimato kaitos ar gaivalinių 
nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 67
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių 
siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, 

Išbraukta.



AM\1213169LT.docx 37/65 PE657.277v02-00

LT

perkeltų dėl klimato kaitos ar gaivalinių 
nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą 
finansavimą;

Or. nl

Pakeitimas 68
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių 
siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, 
perkeltų dėl klimato kaitos ar gaivalinių 
nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 69
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių 
siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, 
perkeltų dėl klimato kaitos ar gaivalinių 
nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą 
finansavimą;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 70
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų 
dėl klimato kaitos ar gaivalinių nelaimių 
padarinių, apsaugą taikant papildomus 
būdus ir tinkamą finansavimą;

3. primena, kad 2018 m. gruodžio 
17 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių; ragina 
valstybes nares ir Komisiją skatinti 
Europos ir pasaulio lygmenimis 
veiksmingai įgyvendinti šį susitarimą 
siekiant užtikrinti veiksmingesnę asmenų, 
perkeltų dėl klimato kaitos ar gaivalinių 
nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą finansavimą;

Or. fr

Pakeitimas 71
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų 
dėl klimato kaitos ar gaivalinių nelaimių 
padarinių, apsaugą taikant papildomus 
būdus ir tinkamą finansavimą;

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų 
dėl klimato kaitos ar gaivalinių nelaimių 
padarinių, apsaugą taikant papildomus 
būdus ir tinkamą finansavimą, turint 
omenyje tai, kad dėl aplinkos veiksnių 
migruojantiems asmenims netaikomas nei 
pabėgėlio statusas, nei tarptautinė 
apsauga;

Or. ro

Pakeitimas 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų 
dėl klimato kaitos ar gaivalinių nelaimių 
padarinių, apsaugą taikant papildomus 
būdus ir tinkamą finansavimą;

3. ragina veiksmingai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę asmenų, perkeltų 
dėl klimato kaitos, gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių padarinių, apsaugą taikant 
papildomus būdus ir tinkamą finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 73
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad labai svarbu remti 
priemones, kuriomis siekiama kuo labiau 
sumažinti klimato kaitos poveikį paveiktų 
žmonių kilmės vietoje, kad migracija 
nebūtų pagrindinė jų prisitaikymo 
strategija;

Or. pl

Pakeitimas 74
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina parengti veiksmingas 
ilgalaikes strategijas ir politiką, kuriomis 
būtų užtikrinta pagalba ir apsauga dėl 
klimato kaitos perkeltiems migrantams ir 
tinkamas išteklių paskirstymas siekiant 
sušvelninti migraciją dėl klimato kaitos;
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Or. en

Pakeitimas 75
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 76
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 77
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 78
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos; pabrėžia, kad 
Pasauliniame susitarime taip pat 
pakartojama, jog reikia šalinti klimato 
kaitos priežastis ir remti prisitaikymą prie 
klimato kaitos besivystančiose šalyse, kad 
žmonės nebūtų priversti palikti savo 
namų;

Or. en

Pakeitimas 79
Maria Grapini

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos, kartu 
užtikrinant abipusį šalių keitimąsi 
informacija apie tokius asmenis;

Or. ro

Pakeitimas 80
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 
ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

4. pažymi, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos teigiama, kad klimato 
kaita galėtų būti viena iš migracijos 
varomųjų jėgų;

Or. en

Pakeitimas 81
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip migracijos varomoji jėga, 

4. pabrėžia, kad Pasauliniame 
susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos, klimato kaita 
įvardijama kaip viena iš migracijos 
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ir ragina šalis parengti kanalus ir planus 
žmonėms, kurie migruoja dėl gaivalinių 
nelaimių ir klimato kaitos;

varomųjų jėgų, ir ragina šalis parengti 
kanalus ir planus žmonėms, kurie migruoja 
dėl gaivalinių nelaimių ir klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 82
Maria Walsh

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena valstybėms narėms, kad, 
nors migracija dėl klimato kaitos šiuo 
metu iš esmės yra vidaus migracija, 
blogėjant pasaulinei kritinei klimato 
padėčiai daugiau pažeidžiamų asmenų 
gali kirsti sienas ieškodami apsaugos 
tarptautiniu lygmeniu; todėl primygtinai 
ragina ES šalis įsitraukti į veiksmingo 
migracijos valdymo ir politikos, pagal 
kurią prioritetine tvarka būtų 
atsižvelgiama į migrantus dėl klimato, 
kūrimą ir įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 83
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius 
ribojančius teisinius būdus, kurie apimtų 
judumo programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

Išbraukta.
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Or. es

Pakeitimas 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius 
ribojančius teisinius būdus, kurie apimtų 
judumo programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisėtus būdus atvykti, kurie apimtų 
judumo programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies, kurioje 
dėl tokių reiškinių gali kilti badas ir gali 
būti neužtikrinamas maisto tiekimo 
saugumas arba daugelis žmonių gali 
netekti savo pragyvenimo šaltinio, o tai 
gali paskatinti migruoti milijonus žmonių;

Or. ro
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Pakeitimas 86
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina valstybes nares koordinuoti 
trečiųjų šalių darbuotojams ir jų šeimoms 
taikomus ribojamuosius teisėtus būdus 
atvykti;

Or. en

Pakeitimas 87
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus teisėtus būdus 
atvykti;

Or. pl

Pakeitimas 88
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 5. ragina Komisiją pasitelkiant 
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koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

bendrą ES teisėtos migracijos teisės aktų 
reformą stiprinti ir geriau koordinuoti 
trečiųjų šalių darbuotojams ir jų šeimoms 
taikomus ne tokius ribojančius teisėtus 
būdus atvykti, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies, kaip 
tai jau daroma kai kuriose valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 89
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius 
ribojančius teisinius būdus, kurie apimtų 
judumo programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. pakartoja, kad, nekalbant apie 
diskusijas dėl darbo jėgos migracijos 
tikslingumo ir būdų, klimatas neturėtų 
būti kriterijus, dėl kurio būtų sumažinta šį 
reiškinį lemianti riba;

Or. nl

Pakeitimas 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisėtus būdus atvykti, kurie apimtų 
judumo programas ir sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
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kaitos paveiktos šalies ar jos dalies; kaitos ar žmogaus sukeltų aplinkos 
pokyčių paveiktos šalies ar jos dalies;

Or. en

Pakeitimas 91
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus teisėtus būdus 
atvykti, kurie apimtų judumo programas ir 
sąlygas darbuotojams, atvykstantiems iš 
klimato kaitos paveiktos šalies ar jos 
dalies;

Or. en

Pakeitimas 92
Clare Daly, Mick Wallace

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisėtus būdus atvykti, kurie apimtų 
judumo programas ir sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

Or. en

Pakeitimas 93
Fabienne Keller
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus ne tokius ribojančius 
teisinius būdus, kurie apimtų judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

5. ragina Komisiją stiprinti ir geriau 
koordinuoti trečiųjų šalių darbuotojams ir 
jų šeimoms taikomus teisėtus būdus 
atvykti, pvz., pasitelkiant judumo 
programas ir lengvatines sąlygas 
darbuotojams, atvykstantiems iš klimato 
kaitos paveiktos šalies ar jos dalies;

Or. fr

Pakeitimas 94
Morten Petersen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją investuoti į 
programas, kuriomis spartinamas 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas, 
siekiant pašalinti neigiamus ir 
struktūrinius veiksnius, kurie verčia 
žmones palikti savo kilmės šalį, be kita ko, 
švelninant klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikant;

Or. en

Pakeitimas 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. prašo spręsti klimato kaitos 
problemą pasitelkiant tvarią prekybą, 



AM\1213169LT.docx 49/65 PE657.277v02-00

LT

paramą vystymuisi ir kitas politikos sritis, 
nes tai yra pagrindiniai migracijos, kurią 
tiesiogiai arba netiesiogiai sukelia klimato 
kaita, prevencijos elementai;

Or. en

Pakeitimas 96
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
padidinti paramą vystymuisi, skirtą nuo 
gaivalinių nelaimių ir klimato kaitos 
nukentėjusioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 97
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina parengti nuoseklius žmonių 
migracijos problemų sprendimus 
gaivalinių nelaimių atveju ir laikytis 
daugiasektorinio požiūrio, pagal kurį būtų 
šalinamos aplinkos pokyčių ir migracijos 
bei gyventojų perkėlimo sąsajos 
pagrindinės priežastys ir padariniai;

Or. en

Pakeitimas 98
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel
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Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. primygtinai reikalauja, kad lėšos 
būtų skiriamos per vietoje veikiančias 
tarptautines organizacijas, siekiant 
užtikrinti, kad pagalba pasiektų tuos 
žmones, kuriems jos reikia;

Or. en

Pakeitimas 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina Komisiją plėtoti prekybos, 
vystymosi ir ekonominę politiką, kuri 
padėtų žmonėms tvariai gyventi savo 
kilmės šalyje; primygtinai tvirtina, kad 
geros galimybės gauti išsilavinimą ir 
tvarus vystymasis yra pagrindinės 
priemonės siekiant sumažinti skurdą ir 
sudaryti humaniškesnes ir orias sąlygas 
gyventojams gyventi ir vystytis savo šalyje;

Or. en

Pakeitimas 100
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. ragina su kilmės ir tranzito šalimis 
vesti konstruktyvų dialogą migracijos 
klausimais, suderintą su kitomis 
bendradarbiavimo sritimis, siekiant 



AM\1213169LT.docx 51/65 PE657.277v02-00

LT

gerinti valdymą ir partnerystę migracijos 
ir judumo, veiksmingos grąžinimo, 
readmisijos ir reintegracijos politikos ir 
kovos su korupcija, taip pat kovos su 
neteisėtai žmones gabenančių asmenų ir 
prekybos žmonėmis tinklais srityse; mano, 
kad bendra atsakomybė ir pagarba 
žmogaus teisėms turi būti abipusio 
bendradarbiavimo pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 101
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad nustačius mažiau 
ribojančius ir labiau koordinuojamus 
darbo jėgai skirtus ES migracijos kanalus 
būtų papildyta bendra Europos 
prieglobsčio sistema, nes būtų suteikta 
papildomų galimybių nuo klimato kaitos 
nukentėjusiems žmonėms, ypač 
bėgantiems nuo lėtų aplinkos pokyčių, kai 
sprendimas migruoti gali būti 
savanoriškas ir planuojamas, net jei 
priimamas atsižvelgiant į suvaržymus;

Or. en

Pakeitimas 102
Tudor Ciuhodaru

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad ES turi skatinti 
Europos ir besivystančių šalių 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų 
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srityje siekiant palengvinti žinių 
perdavimą ir užtikrinti, kad besivystančios 
šalys daugiau dėmesio skirtų klimato 
kaitos moksliniams tyrimams;

Or. ro

Pakeitimas 103
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad esamos teisinės 
spragos, jei jos nebus panaikintos, dar 
labiau paaštrins būsimas humanitarines 
krizes, ir ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares skubiai imtis veiksmų 
siekiant sukurti ir užtikrinti dėl klimato 
kaitos perkeltiems asmenims galimybę 
naudotis saugiais ir teisėtais migracijos 
kanalais;

Or. en

Pakeitimas 104
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 

Išbraukta.
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prievoles;

Or. pl

Pakeitimas 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 
prievoles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 106
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 

Išbraukta.
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prievoles;

Or. en

Pakeitimas 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 
prievoles;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 

6. pabrėžia, kad teisė į gyvybę nėra 
tapati teisei migruoti į vieną iš ES 
valstybių narių;
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prievoles;

Or. nl

Pakeitimas 109
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles ir 
atliekant kruopštų informacijos apie 
susijusius asmenis patikrinimą; kartu 
pažymi, kad būtina užtikrinti apsaugą, 
vienodą požiūrį ir pagarbą visų pabėgėlių 
šeimų vaikų iš šalių, kurias paveikė 
klimato kaita, teisėms;

Or. ro

Pakeitimas 110
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
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ragina valstybes nares priimant 
sprendimus grąžinti atsižvelgti į riziką, 
kad dėl klimato kaitos gali būti pažeista 
teisė į gyvybę, pvz., nustatant negrąžinimo 
prievoles;

kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę;

Or. es

Pakeitimas 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 
ragina valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos, gaivalinių ar žmogaus sukeltų 
nelaimių gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

Or. en

Pakeitimas 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 
20 d. JT Žmogaus teisių komiteto 
sprendimą, kuriame teigiama, kad šalys 
negali deportuoti asmenų, kurie susiduria 
su klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę; 

6. atkreipia dėmesį į 2020 m. sausio 20 d. 
JT Žmogaus teisių komiteto sprendimą, 
kuriame teigiama, kad šalys negali 
deportuoti asmenų, kurie susiduria su 
klimato kaitos sukeltomis sąlygomis, 
kuriomis pažeidžiama teisė į gyvybę, 
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ragina valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

nurodomi negrąžinimo įsipareigojimai, ir 
pabrėžiama, kad dėl neveiklumo 
visuotinio atšilimo sąlygomis gali būti 
pažeidžiamos žmogaus teisės; ragina 
valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

Or. en

Pakeitimas 113
Jorge Buxadé Villalba

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos 
reformą turėtų būti sukurta visapusiška 
sistema, kuri apimtų klimato kaitos 
sukeltą migraciją ir gyventojų perkėlimą 
kaip pagrindinę šio proceso dalį.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos 
reformą turėtų būti sukurta visapusiška 
sistema, kuri apimtų klimato kaitos 
sukeltą migraciją ir gyventojų perkėlimą 
kaip pagrindinę šio proceso dalį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 115
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos 
reformą turėtų būti sukurta visapusiška 
sistema, kuri apimtų klimato kaitos 
sukeltą migraciją ir gyventojų perkėlimą 
kaip pagrindinę šio proceso dalį.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 116
Tom Vandendriessche

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos 
reformą turėtų būti sukurta visapusiška 
sistema, kuri apimtų klimato kaitos 
sukeltą migraciją ir gyventojų perkėlimą 
kaip pagrindinę šio proceso dalį.

7. mano, kad ES visų pirma turėtų 
sutelkti dėmesį į ES piliečių gerovę ir 
klestėjimą;

Or. nl

Pakeitimas 117
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos reformą 
turėtų būti sukurta visapusiška sistema, 
kuri apimtų klimato kaitos sukeltą 
migraciją ir gyventojų perkėlimą kaip 
pagrindinę šio proceso dalį.

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos reformą 
nereikia nustatyti konkrečios 
reglamentavimo sistemos, kuri apimtų 
klimato kaitos sukeltą migraciją ir 
perkėlimą;

Or. en

Pakeitimas 118
Fabienne Keller

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos reformą 
turėtų būti sukurta visapusiška sistema, 
kuri apimtų klimato kaitos sukeltą 
migraciją ir gyventojų perkėlimą kaip 
pagrindinę šio proceso dalį.

7. mano, kad vykdant Sąjungos 
migracijos ir prieglobsčio politikos reformą 
būtina atsižvelgti į klimato kaitos sukeltą 
migraciją ir gyventojų perkėlimą ES 
ateityje;

Or. fr

Pakeitimas 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina parengti prisitaikymo prie 
gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato 
kaitos poveikio ir aplinkos būklės 
blogėjimo, pvz., dykumėjimo, dirvožemio 
blogėjimo, sausrų ir jūros lygio kilimo, 
strategijas, atsižvelgiant į galimą poveikį 
migracijai ir kartu pripažįstant, kad 
prisitaikymas kilmės šalyje yra prioritetas;
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Or. en

Pakeitimas 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina tarptautinę bendruomenę 
sumažinti nelaimių riziką ir skatinti 
nelaimių rizikos mažinimą įtraukti į 
nacionalinį pasirengimo planavimą, taip 
pat stiprinti atsparumą ir gebėjimą įveikti 
nelaimes regionuose, kuriuose yra didelė 
nelaimių tikimybė, kuo labiau sumažinant 
gyventojų perkėlimo dėl aplinkos 
reiškinių poreikį tokioms nelaimėms 
įvykus;

Or. en

Pakeitimas 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina tarptautinę bendruomenę 
dėti daugiau pastangų nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis siekiant užkirsti 
kelią pagrindinėms perkėlimo priežastims 
ir jas šalinti, taip pat skatinti tvarių 
sprendimų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
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Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pabrėžia, kad ES finansinė 
parama (tiek vidaus, tiek išorės) yra 
skiriama nelaimių rizikos mažinimo 
pastangoms remti pasinaudojant įvairiais 
kanalais, įskaitant humanitarinę pagalbą 
ir vystymosi priemones, kovos su klimato 
kaita iniciatyvas, paramą endeminės 
stebėsenos pajėgumams ir dotacijas 
mokslinių tyrimų projektams;

Or. en

Pakeitimas 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. pabrėžia, kad svarbu remti ir 
stiprinti priimančiųjų bendruomenių ir 
kilmės bendruomenių besivystančiose 
šalyse atsparumą; pripažįsta, kad dėl 
aplinkos priežasčių vykstantis perkėlimas, 
susijęs tiek su staiga prasidėjusiais, tiek su 
lėtais aplinkos pokyčiais, neišvengiamai 
tęsis, todėl reikės imtis priemonių siekiant 
padėti perkeltiesiems asmenims, be kita 
ko, reaguojant į ekstremalias situacijas 
staiga prasidėjusių nelaimių atvejais, ir 
rasti ilgalaikius sprendimus teikiant 
humanitarinę ir civilinės saugos pagalbą 
bei įgyvendinant gebėjimų stiprinimo 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina ES vykdant išorės veiksmus 
didinti savo paramą klimato kaitos 
švelninimui ir prisitaikymui prie jos 
besivystančiose šalyse, taip pat biologinės 
įvairovės apsaugai ir atkūrimui, be to, 
ragina ES sustiprinti savo techninę 
pagalbą ir dalytis geriausia patirtimi su 
besivystančiomis šalimis; pažymi, kad 
didesnė finansavimo dalis turėtų būti 
skiriama su klimatu susijusiems tikslams 
ir pastangoms stiprinti atsparumą klimato 
kaitai besivystančiose šalyse; pabrėžia, 
kad šiuo metu sienų saugumui ir viešosios 
tvarkos palaikymui ES skiriamas 
finansavimas būtų geriau panaudotas 
dotacijomis grindžiamai ir kitai 
nesąlyginei finansinei paramai, skirtai 
klimato kaitos švelninimui, prisitaikymui 
prie jos ir kitoms pastangoms stiprinti 
atsparumą klimato kaitai besivystančiose 
šalyse;

Or. en

Pakeitimas 125
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad teisėtos migracijos 
plėtra ir toliau priklauso išimtinei 
valstybių narių kompetencijai ir jos gali 
nustatyti nacionalinius sprendimus dėl 
migrantų, kurie buvo perkelti dėl 
gaivalinių nelaimių ir klimato kaitos; 
pažymi, kad tokios taisyklės bet kuriuo 
atveju turėtų apimti būtinas saugumo 
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procedūras;

Or. pl

Pakeitimas 126
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad įvykus nelaimėms ir 
vykstant klimato kaitai pažeidžiamiausios 
gyventojų grupės yra moterys ir 
nepilnamečiai;

Or. en

Pakeitimas 127
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primena, kad bet kokia daugiašalė 
bendradarbiavimo migracijos ir 
prieglobsčio srityje sistema turėtų būti 
grindžiama galiojančiomis tarptautinėmis 
taisyklėmis ir ja turėtų būti atsižvelgiama į 
valstybių narių kompetenciją;

Or. pl

Pakeitimas 128
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primygtinai ragina Komisiją 
rengiant ir įgyvendinant visas politikos 
kryptis, darančias įtaką moterų ir 
mergaičių padėčiai, įtraukti lyčių lygybės 
ir klimato teisingumo aspektą;

Or. en

Pakeitimas 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. primena Komisijai, kad reikia 
užtikrinti nuoseklų esamų ir būsimų 
tarptautinių priemonių, visų pirma 
Paryžiaus susitarimo ir Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., 
įgyvendinimą, kad būtų atsižvelgta į ES 
daromą vidaus ir išorės poveikį;

Or. en

Pakeitimas 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
visuotinis dalyvavimas – tiek klimato 
politikos, tiek migracijos ir perkėlimo 
politikos srityse – gerokai išaugo ir, 
vykstant geopolitiniams pokyčiams, taps 
dar svarbesnis;
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Or. en

Pakeitimas 131
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Nuomonės projektas
7 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7e. pabrėžia, kad aplinkos pokyčių ir 
migracijos klausimai sprendžiami 
civilinės saugos, humanitarinės pagalbos 
ir vystymosi politikos srityse; vis dėlto 
pabrėžia, kad įgyvendinant tarptautinės 
apsaugos politiką iki šiol nesiimta jokių 
konkrečių iniciatyvų, kuriomis būtų 
tenkinami žmonių, nukentėjusių nuo 
aplinkos pokyčių, ypač nuo ekologinių ir 
kitokio pobūdžio katastrofų, apsaugos 
poreikiai, nes, remiantis vyraujančiu 
1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 
aiškinimu, vien dėl aplinkos priežasčių 
vykdomas perkėlimas neatitinka pabėgėlių 
apsaugos reikalavimo; pažymi, kad ES 
papildomos apsaugos formos, nustatytos 
Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos 
gavėjų direktyvoje ir Laikinosios 
apsaugos direktyvoje, ir apsauga nuo 
negrąžinimo pagal Grąžinimo direktyvą 
galėtų būti apsaugos alternatyvos; vis 
dėlto apgailestauja, kad visoms šioms 
priemonėms būdingi dėl aplinkos veiksnių 
perkeltų asmenų apsaugos trūkumai;

Or. en


