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Grozījums Nr.  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE 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 

Ia apsvērums (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  I.a tā kā nesenās vizītes laikā Lampedūzā 
priekšsēdētājs Barroso vietējo iedzīvotāju 
atbalstam apsolīja EUR 30 miljonus no 
ES līdzekĜiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE 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 
6. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. prasa palielināt budžetu Eiropas 
Patvēruma atbalsta birojam (EASO) un 
Eiropas Aăentūrai operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (Frontex), lai sniegtu 
atbalstu dalībvalstīm apstākĜos, kad pie 
ārējām robežām nepieciešama pastiprināta 
tehniskā un operatīvā palīdzība, tostarp 
situācijās, kurās jāsniedz neatliekama 
humānā palīdzība un jāveic glābšanas darbi 
jūrā; atgādina, ka saskaĦotas pieejas 
izstrādāšanai ir izšėiroši svarīgs šo iestāžu 
pienācīgs finansējums; prasa dalībvalstīm 
arī paplašināt praktisko sadarbību ar EASO 
un Frontex, tostarp sniedzot palīdzību 
natūrā (nosūtot darbiniekus, materiālo 
atbalstu u.c.); prasa Padomei un Komisijai 
apsvērt iespējas izveidot ES krasta apsardzi 
un atvērt vēl vienu  Frontex operatīvo 
biroju darbībai reăionos, kuros ir 
migrācijas spiediens;  

6. prasa palielināt budžetu Eiropas 
Patvēruma atbalsta birojam (EASO) un 
Eiropas Aăentūrai operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (Frontex), lai sniegtu 
atbalstu dalībvalstīm apstākĜos, kad pie 
ārējām robežām nepieciešama pastiprināta 
tehniskā un operatīvā palīdzība, tostarp 
situācijās, kurās jāsniedz neatliekama 
humānā palīdzība un jāveic glābšanas darbi 
jūrā; atgādina, ka saskaĦotas pieejas 
izstrādāšanai ir izšėiroši svarīgs šo iestāžu 
pienācīgs finansējums; prasa dalībvalstīm 
arī paplašināt praktisko sadarbību ar EASO 
un Frontex, tostarp sniedzot palīdzību 
natūrā (nosūtot darbiniekus, materiālo 
atbalstu u.c.); prasa Padomei un Komisijai 
apsvērt iespējas izveidot ES krasta apsardzi 
un atvērt vēl vienu  Frontex operatīvo 
biroju darbībai reăionos, kuros ir 
migrācijas spiediens, un jo īpaši 
Vidusjūras reăionā, ar to saistītās 
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izmaksas sedzot izraudzītajai dalībvalstij; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE 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 
10. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. prasa Savienībai un dalībvalstīm 
apsvērt iespējas izveidot efektīvus un 
paredzamus mehānismus drošu vietu 
identificēšanai, kur izglābtie bēgĜi un 
migranti var droši nokĜūt krastā; 

10. prasa Savienībai un dalībvalstīm 
apsvērt iespējas izveidot efektīvus un 
paredzamus mehānismus drošu vietu 
identificēšanai, kur izglābtie bēgĜi un 
migranti var droši nokĜūt krastā; uzskata, 
ka dzīvību glābšana Vidusjūrā sākas no 
izbraukšanas vietas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE 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 
21.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.a uzsver, ka ES, garantējot visu 
migrantu cilvēktiesības, galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš patiesajiem 
bēgĜiem, kas par tādiem atzīstami saskaĦā 
ar Ženēvas konvenciju, lai sniegtu pēc 
iespējas labāku palīdzību un aizsardzību 
tiem, kuriem uz to ir tiesības; 

Or. en 



 

AM\1007516LV.doc  PE519.352v01-00 }  
 PE519.353v01-00 }  
 PE519.354v01-00 }  
 PE519.355v01-00 }  
 PE519.357v01-00 }  
 PE519.358v01-00 } RC1 

LV ## LV 

 
21.10.2013  B7-0474/2013 }  
 B7-0475/2013 }  
 B7-0476/2013 }  
 B7-0477/2013 }  
 B7-0479/2013 }  
 B7-0480/2013 } RC1/Groz. 13 

Grozījums Nr.  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

PPE 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 labāku un 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 labāku un 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, 
tostarp finansējuma piešėiršana policijas 
aprīkojumam un apmācībai 
tiesībaizsardzības jomā, kā arī palīdzības 
sniegšana šīm valstīm un migrantu 
izcelsmes valstīm, lai diversificētu un 
uzlabotu to ekonomiku, un uzsver 
nepieciešamību trešajām valstīm ievērot 
starptautiskos likumus par dzīvību 
glābšanu jūrā, nodrošināt bēgĜu aizsardzību 
un pamattiesību ievērošanu; 

Or. en 

 
 


