
 

AM\1007515LV.doc  PE519.352v01-00 }  
 PE519.353v01-00 }  
 PE519.354v01-00 }  
 PE519.355v01-00 }  
 PE519.357v01-00 }  
 PE519.358v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.10.2013  B7-0474/2013 }  
 B7-0475/2013 }  
 B7-0476/2013 }  
 B7-0477/2013 }  
 B7-0479/2013 }  
 B7-0480/2013 } RC1/Groz. 1 

Grozījums Nr.  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traăiskajiem notikumiem pie 
Lampedūzas krastiem 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.a aicina Komisiju un dalībvalstis kā 
prioritāru jautājumu izpētīt citas iespējas 
migrantiem radīt likumīgu piekĜuvi ES, 
un aicina dalībvalstis kā prioritāti pabeigt 
sarunas par priekšlikumu direktīvai par 
migrantiem sezonas darba Ħēmējiem1; 

 

______________ 
1Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo 
ieceĜošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonas 
nodarbinātības nolūkos (COM(2010)0379). 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traăiskajiem notikumiem pie 
Lampedūzas krastiem 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12.a prasa apturēt pārvietošanu saskaĦā 
ar Dublinas II regulu gadījumos, kad 
nevar garantēt patvēruma meklētāju 
tiesības; uzskata, ka Dublinas II regula, 
ar ko nosaka atbildības dalīšanu par 
patvēruma lūgumiem, uzliek nesamērīgu 
slogu tām dalībvalstīm, kuras ir 
ieceĜošanas vietas ES, un neparedz 
dalībvalstu starpā vienlīdzīgi sadalīt 
atbildību par patvērumu; 
 

_______________ 
1Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) 
Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un 
mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir 
atbildīga par trešās valsts pilsoĦa patvēruma 
pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm, OV  L 50, 25.2.2003., 1. lpp. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traăiskajiem notikumiem pie 
Lampedūzas krastiem 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina uz ES efektīvāku sadarbību ar 
trešām valstīm, lai novērstu pie 
Lampedūzas krastiem notikušajai traăēdijai 
līdzīgu notikumu atkārtošanos; uzskata ES 
nolīgumus par migrācijas pārvaldību ar 
tranzītvalstīm uz ES par Savienības 
tuvākās nākotnes prioritāti un uzsver 
nepieciešamību trešajām valstīm ievērot 
starptautiskos likumus par dzīvību 
glābšanu jūrā, nodrošināt bēgĜu 
aizsardzību un pamattiesību ievērošanu; 

25. aicina uz ES efektīvāku sadarbību ar 
trešām valstīm, lai novērstu pie 
Lampedūzas krastiem notikušajai traăēdijai 
līdzīgu notikumu atkārtošanos; pieprasa, 
lai šāda sadarbība ar trešām valstīm 
migrācijas pārvaldībai var notikt tikai tad, 
ja attiecīgās trešās valstis uzskatāmi 
parādījušas, ka ievēro migrantu, bēgĜu un 
patvēruma meklētāju cilvēktiesības, 
tostarp izveidojot efektīvu patvēruma 
lūgumu novērtēšanas sistēmu un 
aizsargājot bēgĜus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traăiskajiem notikumiem pie 
Lampedūzas krastiem 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. aicina likumdevējas iestādes ātri pieĦemt 
jaunus pārtveršanas noteikumus operācijām 
jūrā, ko koordinē Frontex, lai ES līmenī 
nodrošinātu efektīvus un koordinētus 
glābšanas pasākumus un nodrošinātu, ka 
šīs operācijas veic, pilnībā ievērojot 
attiecīgās starptautiskās cilvēktiesības, 
noteikumus un standartus attiecībā uz 
bēgĜiem, un jūras tiesībās paredzētās 
saistības; 

9. aicina likumdevējas iestādes ātri pieĦemt 
jaunus saistošus pārtveršanas noteikumus 
operācijām jūrā, ko koordinē Frontex, lai 
ES līmenī nodrošinātu efektīvus un 
koordinētus glābšanas pasākumus un 
nodrošinātu, ka šīs operācijas veic, pilnībā 
ievērojot attiecīgās starptautiskās 
cilvēktiesības, noteikumus un standartus 
attiecībā uz bēgĜiem, un jūras tiesībās 
paredzētās saistības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrantu plūsmas Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traăiskajiem notikumiem pie 
Lampedūzas krastiem 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a uzsver, ka starptautiskā aizsardzībā 
esošo personu un patvēruma meklētāju 
pārvietošana ir viens no pašiem 
konkrētākajiem solidaritātes un kopīgas 
atbildības veidiem; uzsver tādu projektu 
nozīmi kā izmēăinājuma projekts Maltā 
esošo starptautiskās aizsardzības 
saĦēmēju pārvietošanai ES teritorijā 
(EUREMA) un tā paplašinājums, saskaĦā 
ar kuru starptautiskās aizsardzības 
saĦēmēji jau ir vai tiek pārvietoti no 
Maltas uz citām dalībvalstīm, un atbalsta 
vairāku šāda veida iniciatīvu 
izstrādāšanu; 

Or. en 

 
 


