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Grozījums Nr. 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā, atriebjoties par ES sankcijām, 
kas noteiktas, reaģējot uz Ryanair reisa 
FR4978 piespiedu novirzīšanu, Lukašenko 
publiski draudēja Eiropas Savienībai, jo 
īpaši kaimiņvalstīm Lietuvai un Polijai, ar 
migrantu un narkotiku plūsmu; tā kā šie 
draudi tika īstenoti, izmantojot migrantus 
politiskiem mērķiem; Lukašenko režīms 
izstrādāja shēmu migrantu pārvešanai no 
Irākas, Turcijas un citām valstīm uz 
Minsku un ar Baltkrievijas robežsargu 
palīdzību sekmēja viņu nelikumīgu 
ieceļošanu Eiropas Savienībā; tā kā tā 
rezultātā Lietuvā ieceļojuši aptuveni 4000 
nelegālo migrantu, savukārt Polijā — 
vairāk nekā 1400, bet Latvijā — aptuveni 
400; tā kā Lietuva, Latvija un Polija 
izsludināja ārkārtas stāvokli uz robežas ar 
Baltkrieviju; tā kā joprojām ir daudz 
neatbilstīgas ieceļošanas gadījumu ES un 
turpinās mēģinājumi nelikumīgi šķērsot 
robežu; tā kā Baltkrievijas režīms izmanto 
spēku, lai migrantus iedzītu ES teritorijā, 
un izvērš propagandu un dezinformāciju, 
apsūdzot ES dalībvalstis par to, ka tās it kā 
veicina nelegālu migrāciju uz Baltkrieviju; 
tā kā Lukašenko ir ierosinājis atteikties no 
Baltkrievijas pienākuma uzņemt migrantus, 

I. tā kā, atriebjoties par ES sankcijām, 
kas noteiktas, reaģējot uz Ryanair reisa 
FR4978 piespiedu novirzīšanu, Lukašenko 
publiski draudēja “appludināt” Eiropas 
Savienību, jo īpaši kaimiņvalstis Lietuvu 
un Poliju, ar migrantu un narkotiku 
plūsmu; tā kā šie draudi tika īstenoti, 
izmantojot migrantus politiskiem mērķiem; 
Lukašenko režīms izstrādāja shēmu 
migrantu pārvešanai no Irākas, Turcijas un 
citām valstīm uz Minsku un ar 
Baltkrievijas robežsargu palīdzību sekmēja 
viņu neatbilstīgu ieceļošanu Eiropas 
Savienībā; tā kā tā rezultātā Lietuvā 
ieceļojuši aptuveni 4000 neatbilstīgu 
migrantu, savukārt Polijā — vairāk nekā 
1400, bet Latvijā — aptuveni 400; tā kā 
Lietuva, Latvija un Polija izsludināja 
ārkārtas stāvokli uz robežas ar Baltkrieviju; 
tā kā joprojām ir daudz neatbilstīgas 
ieceļošanas gadījumu ES un turpinās 
mēģinājumi neatbilstīgi šķērsot robežu; tā 
kā Baltkrievijas režīms izmanto spēku, lai 
migrantus iedzītu ES teritorijā, un izvērš 
propagandu un dezinformāciju, apsūdzot 
ES dalībvalstis par to, ka tās it kā veicina 
neatbilstīgu migrāciju uz Baltkrieviju; tā 
kā Lukašenko ir ierosinājis atteikties no 
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kas atgriežas, un ir iesniedzis Baltkrievijas 
parlamentā likumprojektu par šādu saistību 
izbeigšanu; tā kā vismaz pieci migranti ir 
miruši no hipotermijas un spēku izsīkuma 
un vairāki migranti jau nedēļām ilgi ir 
iestrēguši pie ES ārējās robežas 
Baltkrieviju; tā kā Polija ir ierobežojusi 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
mediju piekļuvi pierobežas zonai, kurā 
ieviests ārkārtas stāvoklis; tā kā situācija 
pie ES robežas ar Baltkrieviju joprojām ir 
saspringta un Baltkrievijas policisti un 
karavīri bieži veic dažādas provokācijas;

Baltkrievijas pienākuma uzņemt migrantus, 
kas atgriežas, un ir iesniedzis Baltkrievijas 
parlamentā likumprojektu par šādu saistību 
izbeigšanu; tā kā vismaz pieci migranti ir 
miruši no hipotermijas un spēku izsīkuma 
un vairāki migranti jau nedēļām ilgi ir 
iestrēguši pie ES ārējās robežas 
Baltkrieviju, nespējot piekļūt pārtikai un 
ūdenim, citiem pamatpakalpojumiem, 
medicīniskajai palīdzībai un iesniegt 
patvēruma pieteikumu; tā kā ir saņemti 
daudzi ziņojumi par to, ka vairākiem 
migrantiem ir ļoti smags veselības 
stāvoklis; tā kā Polija ir ierobežojusi 
juristu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un mediju piekļuvi 
pierobežas zonai;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jaums)

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 Ja. tā kā ir saņemti vairāki ziņojumi 
par migrantu promraidīšanu pie Polijas 
un Lietuvas robežas ar Baltkrieviju; tā kā 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir 
izdevusi vairākus pagaidu rīkojumus, 
pieprasot Polijai un Latvijai nodrošināt 
attiecīgajām personām piekļuvi pajumtei, 
pārtikai un juridiskajai palīdzībai, un ir 
izdevusi rīkojumu Lietuvai un Polijai 
neizraidīt patvēruma meklētājus uz 
Baltkrieviju; tā kā tiek ziņots, ka šie 
pagaidu rīkojumi ir pārkāpti,

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž stingru solidaritāti Lietuvai, 
Polijai un Latvijai, kā arī citām ES 
dalībvalstīm, pret kurām vēršas 
Baltkrievijas režīms; stingri nosoda to, ka 
Lukašenko režīms izmanto cilvēkus, lai, 
pārkāpjot starptautiskās normas un 
Baltkrievijas divpusējos līgumus ar 
kaimiņos esošajām ES dalībvalstīm, 
sasniegtu politiskos mērķus; uzsver, ka 
nelikumīgā ES ārējās robežas šķērsošana, 
ko sponsorē Baltkrievija, apvienojumā ar 
dezinformācijas kampaņu ir hibrīdkara 
veids, kura mērķis ir iebiedēt un 
destabilizēt ES; atkārtoti uzsver to, ka 
visvairāk skartajām valstīm ir efektīvi 
jāaizsargā ES ārējās robežas saskaņā ar 
attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, jo 
īpaši Ženēvas konvenciju;

16. stingri nosoda to, ka Lukašenko 
režīms izmanto cilvēkus, lai, pārkāpjot 
starptautiskās normas un Baltkrievijas 
divpusējos līgumus ar kaimiņos esošajām 
ES dalībvalstīm, sasniegtu politiskos 
mērķus; uzsver, ka nelikumīgā ES ārējās 
robežas šķērsošana, ko sponsorē 
Baltkrievija, apvienojumā ar 
dezinformācijas kampaņu ir hibrīdkara 
veids, kura mērķis ir iebiedēt un 
destabilizēt ES; pauž stingru solidaritāti 
Lietuvai, Polijai un Latvijai, kā arī citām 
ES dalībvalstīm, pret kurām vēršas 
Baltkrievijas režīms; atkārtoti uzsver to, ka 
visvairāk skartajām valstīm ir efektīvi 
jāaizsargā ES ārējās robežas saskaņā ar 
attiecīgajām starptautiskajām tiesībām, jo 
īpaši Ženēvas konvenciju, kā arī ES 
tiesību aktus par patvērumu, tostarp 
Pamattiesību hartu;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē dalībvalstu, 
Norvēģijas un ES iestāžu un aģentūru, jo 
īpaši Eiropola, Frontex un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja, sniegto atbalstu 
dalībvalstīm, kuras skārusi Baltkrievijas 
režīma izraisītā migrācijas krīze, un 
mudina tās turpināt šo atbalstu, tostarp 
turpinot piešķirt ES ārkārtas palīdzību, un 
aicina valstis, kas vēl nav izmantojušas šo 
palīdzības kanālu, to izmantot; aicina 
dalībvalstis un ES iestādes steidzami risināt 
daudzdimensionālo krīzi pie Baltkrievijas 
robežas, palīdzēt migrantiem, kas 
iestrēguši pie ES robežām ar Baltkrieviju, 
un sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu; 
pauž bažas par pārredzamības trūkumu pie 
Polijas un Baltkrievijas robežas un mudina 
Polijas iestādes pārredzamā veidā 
nodrošināt to, ka visi tiesību akti, politika 
vai prakse pie Polijas un Baltkrievijas 
robežas atbilst ES tiesību aktiem, un 
nodrošināt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un medijiem piekļuvi 
pierobežas reģionam, kā arī sadarboties ar 
Frontex, lai kopīgi atrisinātu pašreizējo 
krīzi;  aicina ES, dalībvalstis un 
starptautiskās organizācijas pastiprināt 

17. ņem vērā dalībvalstu, Norvēģijas 
un ES iestāžu un aģentūru, jo īpaši 
Eiropola, Frontex un Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja, sniegto atbalstu 
dalībvalstīm, kuras skārusi Baltkrievijas 
režīma izraisītās migrācijas plūsmas, 
tostarp piešķirot turpmāku ES ārkārtas 
palīdzību; aicina dalībvalstis un ES 
iestādes steidzami risināt humanitāro krīzi 
pie Baltkrievijas robežas, palīdzēt 
migrantiem, kas iestrēguši pie ES robežām 
ar Baltkrieviju, un sniegt viņiem 
nepieciešamo atbalstu; pauž bažas par 
pārredzamības trūkumu pie Polijas un 
Baltkrievijas robežas un mudina Polijas 
iestādes pārredzamā veidā nodrošināt to, ka 
visi tiesību akti, politika vai prakse pie 
Polijas un Baltkrievijas robežas atbilst ES 
tiesību aktiem, un nodrošināt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un medijiem 
piekļuvi pierobežas reģionam, kā arī 
sadarboties ar Frontex, lai kopīgi atrisinātu 
pašreizējo krīzi; aicina ES, dalībvalstis un 
starptautiskās organizācijas pastiprināt 
centienus, lai pārtrauktu šīs Baltkrievijas 
valsts pasūtījuma rezultātā radušās 
migrācijas plūsmas, tostarp radot 
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centienus, lai pārtrauktu šīs Baltkrievijas 
valsts pasūtījuma rezultātā radušās cilvēku 
tirdzniecības plūsmas, tostarp radot 
diplomātisku spiedienu uz migrantu 
izcelsmes valstīm un nosakot sankcijas 
iesaistītajām Baltkrievijas amatpersonām, 
privātpersonām un vienībām, kā arī ES 
teritorijā esošajiem starptautiskajiem 
noziedzīgajiem tīkliem, kas ir atbildīgi par 
attiecīgo cilvēku nogādāšanu galamērķī;  
uzsver, ka Baltkrievija nesen ir apturējusi 
vīzu režīmu ar Pakistānu, Jordāniju, Ēģipti 
un Dienvidāfriku, nodrošinot bezvīzu 
režīmu ceļošanai no šīm valstīm uz 
Baltkrieviju;

diplomātisku spiedienu uz migrantu 
izcelsmes valstīm un nosakot sankcijas 
iesaistītajām Baltkrievijas amatpersonām, 
privātpersonām un vienībām, kā arī ES 
teritorijā esošajiem starptautiskajiem 
noziedzīgajiem tīkliem, kas ir atbildīgi par 
attiecīgo cilvēku nogādāšanu galamērķī; 
uzsver, ka Baltkrievija nesen ir apturējusi 
vīzu režīmu ar Pakistānu, Jordāniju, Ēģipti 
un Dienvidāfriku, nodrošinot bezvīzu 
režīmu ceļošanai no šīm valstīm uz 
Baltkrieviju;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. aicina Komisiju, Padomi un 
dalībvalstis pieņemt vienotu pieeju šai 
situācijai, pamatojoties uz attiecīgajām ES 
un starptautiskajām tiesībām un 
solidaritātes, pārredzamības, 
pārskatatbildības un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanas principiem; 
aicina Komisiju steidzami iesniegt 
mērķtiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, ar 
kuriem dalībvalstīm tiktu nodrošinātas 
nepieciešamās garantijas, lai varētu ātri un 
efektīvi reaģēt uz trešo valstu kampaņām, 
ar kurām tās migrāciju izmanto saviem 
mērķiem, un atbildēt uz tām, jo īpaši 
nodrošinot stingru un efektīvu ES ārējo 
robežu aizsardzību un nodrošinot 
efektīvus pasākumus neatbilstīgas 
robežšķērsošanas novēršanai, kā arī 
izstrādājot veidus, kā pārtraukt to, ka 
naidīgas trešās valstis vai noziedzīgi tīkli 
ļaunprātīgi izmanto patvēruma sistēmu;

18. aicina Komisiju, Padomi un 
dalībvalstis pieņemt vienotu pieeju šai 
situācijai, pamatojoties uz attiecīgajām ES 
un starptautiskajām tiesībām un 
solidaritātes, pārredzamības, 
pārskatatbildības un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanas principiem; 
aicina Komisiju steidzami iesniegt 
mērķtiecīgus tiesību aktu priekšlikumus 
saskaņā ar ES noteikumiem par Šengenas 
zonu un patvērumu un Pamattiesību 
hartu, ar kuriem dalībvalstīm tiktu 
nodrošinātas nepieciešamās garantijas, lai 
varētu ātri un efektīvi reaģēt uz to, ka 
trešās valstis izmanto migrantus saviem 
mērķiem; atgādina, ka pieejami likumīgas 
migrācijas ceļi būtu labākais instruments 
ne tikai migrantu kontrabandas 
apkarošanai, bet arī tam, ka pret šiem 
cilvēkiem izturas ar cieņu un viņi ir 
drošībā;

Or. en



AM\1240611LV.docx PE697.947v01-00 }
PE697.950v01-00 }
PE697.933v01-00 }
PE697.959v01-00 } RC1

LV Vienoti daudzveidībā LV

06/10/2021 B9-0482/2021 } 
B9-0483/2021 } 
B9-0488/2021 } 
B9-0494/2021 } RC1/Am. 17

Grozījums Nr. 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
S&D grupas vārdā
Viola Von Cramon-Taubadel
Verts/ALE grupas vārdā

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, Verts/ALE, “Renew”, “The Left”
Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc nemitīgajiem protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž bažas par to, ka uz 
Baltkrievijas un ES robežas cilvēki ir 
zaudējuši dzīvību, un izsaka līdzjūtību 
bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem; 
aicina Polijas, Latvijas, Lietuvas un citu 
skarto dalībvalstu iestādes nodrošināt, ka 
ES tiesību akti patvēruma un atgriešanas 
jomā un starptautiskās cilvēktiesības tiek 
pilnībā ievērotas arī ārkārtas situācijā, 
tostarp tiek nodrošināta patvēruma 
pieejamība un mediju, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju un juridiskās 
palīdzības sniedzēju pēc iespējas lielāka 
piekļuve pierobežas zonai, kā arī ievērot 
ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) un 
Eiropas Padomes struktūru norādījumus; 
aicina Komisiju kā Līgumu izpildes 
uzraudzītāju nodrošināt atbilstību 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem;

19. pauž dziļas bažas par to, ka 
traģiskā kārtā uz Baltkrievijas un ES 
robežas cilvēki ir zaudējuši dzīvību, izsaka 
līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un 
tuviniekiem un uzsver steidzamo 
nepieciešamību nodrošināt to, ka abpus 
šīm robežām tiek ievērota cilvēku drošība 
un cieņa; aicina Polijas, Latvijas, Lietuvas 
un citu skarto dalībvalstu iestādes 
nodrošināt, ka ES tiesību akti robežu, 
patvēruma un atgriešanas jomā un 
starptautiskās cilvēktiesības tiek pilnībā 
ievērotas arī ārkārtas situācijā, tostarp tiek 
nodrošināta patvēruma pieejamība un 
mediju, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un juridiskās palīdzības 
sniedzēju piekļuve pierobežas zonai, 
nekavējoties īstenot ECT noteiktos 
pagaidu pasākumus, kā arī ievērot ANO 
Bēgļu aģentūras (UNHCR) un Eiropas 
Padomes struktūru norādījumus; aicina 
Komisiju kā Līgumu izpildes uzraudzītāju 
nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES 
tiesību aktiem; aicina citas dalībvalstis 
izrādīt solidaritāti un sniegt palīdzību 
skartajām dalībvalstīm, tostarp pārvietojot 
patvēruma meklētājus;
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