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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0230/2015 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l pagrindinių teisių pad÷ties Europos Sąjungoje 

2013–2014 m. 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau –ES sutartis) preambulę, ypač į 
atitinkamus jos straipsnius, 

– atsižvelgdamas į, inter alia, ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą įtrauką ir 
6, 7 bei 9 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 168 straipsnį, 
ypač į jo 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 
(toliau – Chartija), paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią kartu su 
Lisabonos sutartimi 2009 m. gruodžio m÷n., 

– atsižvelgdamas į 1948 m. JT Generalin÷s Asambl÷jos priimtą Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų sutartis d÷l žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos ir į JT sutartimis įsteigtų organų teis÷s praktiką, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtą Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, kurią ES ratifikavo 2010 m. gruodžio 23 d., 

– atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Niujorke priimtą Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvenciją, 

– atsižvelgdamas į šias Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto bendrąsias pastabas: 
7(2005) d÷l vaiko teisių įgyvendinimo ankstyvojoje vaikyst÷je, Nr. 9 (2006) d÷l vaikų 
su negalia teisių, Nr. 10 (2007) d÷l vaikų teisių nepilnamečių teisingumo sistemoje, 
Nr. 12 (2009) d÷l vaiko teis÷s būti išklausytam, Nr. 13 (2011) d÷l vaiko teis÷s į laisvę 
nuo bet kokio pobūdžio smurto, Nr. 14 (2013) d÷l vaiko teis÷s į tai, kad pirmiausia būtų 
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vadovaujamasi jo interesais, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją d÷l visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims (angl. CEDAW) ir Pekino veiksmų platformą, į savo 2014 m. vasario 25 d. 
rezoliuciją d÷l kovos su smurtu prieš moteris su rekomendacijomis Komisijai1 ir į 
2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją d÷l Komisijos komunikato „Siekiant atsisakyti moters 
lytinių organų žalojimo“2, taip pat į 2014 m. birželio 5 d. Tarybos išvadas „Visų formų 
smurto prieš moteris ir mergaites, įskaitant moters lyties organų žalojimą, prevencija ir 
kova su juo“, 

– atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), 
Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) praktiką, Parlamentin÷s Asambl÷jos, Ministrų 
komiteto, Žmogaus teisių komisaro ir Europos Tarybos Venecijos komisijos 
konvencijas, rekomendacijas, rezoliucijas ir pranešimus, 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. birželio 27 d. priimtas laisv÷s, 
saugumo ir teisingumo erdv÷s strategines gaires, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją d÷l smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), 

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų ras÷s arba etnin÷s 
priklausomyb÷s3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendaciją d÷l romų veiksmingų 
integravimo priemonių valstyb÷se nar÷se4, 

– atsižvelgdamas į direktyvų d÷l procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose ES 
rinkinį5, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/913/TVR 
d÷l kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis 
baudžiamosios teis÷s priemon÷mis6, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/36/ES d÷l prekybos žmon÷mis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 
pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR7, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimus bei 
praktiką ir į nacionalinių konstitucinių teismų, kurie, aiškindami nacionalinę teisę, 

                                                 
1 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0126. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2014)0105. 
3 OL L 180, 2000 7 19, p. 22. 
4 OL C 378, 2013 12 24, p. 1. 
5 2010 m. spalio 20 d. Direktyva 2010/64/ES, 2012 m. geguž÷s 22 d. Direktyva 2012/13/ES, 2012 m. spalio 25 d. 
Direktyva 2012/29/ES. 
6 OL L 328, 2008 12 6, p. 55. 
7 OL L 101, 2011 4 15, p. 1. 
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Chartija remiasi kaip vienu iš šaltinių, praktiką, 

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2014 m. liepos 15 d. 
Parlamentui pristatytas naujosios Europos Komisijos politines gaires, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesin÷je srityje bendruosius pagrindus1ir į pasiūlymą 
d÷l Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų 
religijos ar tik÷jimo, negalios, amžiaus arba seksualin÷s orientacijos, principas 
(COM(2008) 0426), 

– atsižvelgdamas į 2012–2016 m. ES strategiją prekybai žmon÷mis panaikinti 
(COM(2012) 0286), ypač į nuostatas d÷l finansavimo siekiant parengti vaikų apsaugos 
sistemų ir keitimosi geriausia patirtimi gaires, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją d÷l pažangos, padarytos 
įgyvendinant nacionalines romų integracijos strategijas2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugs÷jo 12 d. rezoliuciją d÷l nelydimų nepilnamečių pad÷ties 
ES3, 

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas d÷l pagrindinių ir žmogaus teisių, mažumų apsaugos 
ir kovos su diskriminacija politikos, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. vykusį Franso Timmermanso klausymą Europos 
Parlamente ir į jo dalyvavimą 2015 m. vasario 11 d. EP pos÷dyje, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. rugs÷jo 30 d. vykusį Dimitrio Avramopoulo klausymą 
Europos Parlamente, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi pagarba žmogaus teis÷ms, pagrindin÷ms laisv÷ms, demokratijai, taip pat ES 
sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose (Visuotin÷ žmogaus teisių 
deklaracija, EŽTK, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, Tarptautinis 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, ir kt.) įtvirtintoms vertyb÷ms ir 
principams ir jų skatinimas yra Sąjungos ir jos valstybių narių pareiga ir turi būti 
Europos integracijos pagrindas; 

B. kadangi, remiantis ES sutarties 2 straipsniu, ES grindžiama pagarba žmogaus orumui, 
laisvei, demokratijai, lygybei, teis÷s viršenybei ir žmogaus teis÷ms, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises, – valstyb÷ms nar÷ms bendromis vertyb÷mis, 
kurių turi laikytis ir ES, ir kiekviena valstyb÷ nar÷ atskirai visoje savo vidaus ir išor÷s 
politikoje; kadangi, remiantis ES sutarties 17 straipsniu, Komisija turi užtikrinti 
Sutarčių taikymą; 

                                                 
1 OL L 303, 2000 12 2, p. 26. 
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0594. 
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0387. 
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C. kadangi, remiantis ES sutarties 6 straipsniu, ES yra įsipareigojusi remti pagrindines 
teises ir užtikrinti, kad jos būtų gerbiamos, visoje savo veikloje, nepriklausomai nuo jos 
kompetencijos toje srityje pobūdžio; kadangi valstyb÷s nar÷s taip pat raginamos tai 
daryti; 

D. kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Pagrindinių teisių chartija visapusiškai įsiliejo į 
Sutartis ir dabar yra teisiškai privaloma visoms ES institucijoms, agentūroms ir 
įstaigoms, taip pat ES valstyb÷ms nar÷ms, kai jos įgyvendina ES teisę; kadangi ne tik 
ES institucijose, bet ir valstyb÷se nar÷se reikia pl÷toti, skatinti ir stiprinti tikrą 
pagrindinių teisių kultūrą, ypač valstyb÷ms nar÷ms taikant ES teisę ir palaikant 
santykius su Europos Sąjungai nepriklausančiomis šalimis; 

E. kadangi Pagrindinių teisių chartijos 2 ir 3 straipsniuose pripažįstama teis÷ į gyvybę ir 
teis÷ į asmens neliečiamybę; 

F. kadangi ES veikia remdamasi prielaida ir tarpusavio pasitik÷jimu, kad ES valstyb÷s 
nar÷s laikosi demokratijos, teis÷s viršenyb÷s ir pagrindinių teisių principų, įtvirtintų 
EŽTK ir Pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma atsižvelgiant į laisv÷s, saugumo ir 
teisingumo erdv÷s pl÷tojimą ir savitarpio pripažinimo principo veikimą; 

G. kadangi korupcija daro socialinę žalą ir pažeidžia pagrindines žmogaus teises, kadangi 
veiksminga, nepriklausoma ir nešališka teismų sistema yra būtina norint užtikrinti teis÷s 
viršenybę ir ES piliečių pagrindinių teisių ir pilietinių laisvių apsaugą; 

H. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnyje draudžiamas bet 
kokios formos nežmoniškas ar žeminantis elgesys; 

I. kadangi vaikai sudaro vieną trečdalį pasaulio gyventojų ir vieną penktadalį ES 
gyventojų; kadangi vaikų teis÷s yra žmogaus teisių, kurias ES ir jos valstyb÷s nar÷s 
privalo ginti ir propaguoti, dalis; kadangi vaikų pad÷tis Europoje ir visame pasaulyje 
toli gražu n÷ra patenkinama ir kadangi šie pažeidžiami piliečiai vis dar patiria nemažai 
savo teisių ribojimų ir pažeidimų; 

J. kadangi norint sukurti laisv÷s, saugumo ir teisingumo erdvę, aptariamą SESV 
V antraštin÷je dalyje, būtina, kad ES ir visos valstyb÷s nar÷s visapusiškai remtų 
pagrindines teises; 

K. kadangi teis÷s viršenyb÷s principas yra Europos liberalios demokratijos ramstis ir 
vienas iš pagrindinių ES projekto principų, kylantis iš visų valstybių narių bendrų 
konstitucinių tradicijų; 

L. kadangi tūkstančiai gyvybių prarandama Viduržemio jūroje precedento neturinčiu būdu 
ir ES tenka didžiul÷ atsakomyb÷ imtis veiksmų siekiant išgelb÷ti gyvybes, užkirsti kelią 
prekybai žmon÷mis ir pad÷ti prieglobsčio prašytojams ir pab÷g÷liams bei suteikti jiems 
apsaugą; 

M. kadangi teis÷ į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. Konvenciją d÷l pab÷g÷lių 
statuso (Ženevos konvenciją) ir 1967 m. sausio 31 d. protokolą; 
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N. kadangi mūsų bendruomen÷se neišnyko ekstremalaus nacionalizmo, rasizmo, 
ksenofobijos ir netolerancijos apraiškos; priešingai, atrodo, kad daugelyje valstybių 
narių jų daug÷ja; 

O. kadangi nustačius teisę pateikti peticiją tarp ES piliečių ir Europos Parlamento 
užsimezg÷ glaudus ryšys; kadangi Europos piliečių iniciatyvos d÷ka buvo sukurtas 
naujas tiesioginis ryšys tarp ES piliečių ir ES institucijų ir kadangi ši iniciatyva gali 
pad÷ti stiprinti pagrindinių teisių ir piliečių teisių pl÷tojimą; 

P. kadangi apie 80 mln. ES gyvenančių asmenų yra neįgalūs; kadangi norint neįgaliuosius 
integruoti vis dar neteikiama pakankamai pagalbos ir paramos; kadangi ES, kaip JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos šalis, privalo skatinti, saugoti ir gerbti neįgaliųjų teises, 
kaip įtvirtinta konvencijoje; 

Q. kadangi moterys ir mergait÷s dažniausiai nukenčia nuo smurto d÷l lyties; kadangi šimtai 
tūkstančių Europoje gyvenančių moterų patyr÷ lyties organų žalojimą ir tūkstančiams 
mergaičių kyla toks pavojus; 

R. kadangi prekyba žmon÷mis ir seksualinis moterų bei vaikų išnaudojimas aiškiai 
pažeidžia žmogaus teises, žmogaus orumą ir pagrindinius teis÷s bei demokratijos 
principus; kadangi šiomis dienomis moterys yra mažiau apsaugotos nuo tokių gr÷smių 
d÷l padid÷jusio ekonominio neužtikrintumo ir didesn÷s nedarbo bei skurdo rizikos; 

S. kadangi romai, didžiausia Europos etnin÷ mažuma, ir toliau kenčia nuo itin didel÷s 
diskriminacijos, rasistinių išpuolių, neapykantą kurstančios kalbos, skurdo ir atskirties; 

T. kadangi Pagrindinių teisių chartijoje teigiama, kad pagyvenę žmon÷s turi teisę gyventi 
oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti socialiniame ir kultūriniame gyvenime; 

1. mano, jog tiek ES, tiek nacionaliniais teis÷s aktais itin svarbu užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi bendrų Europos vertybių, įtvirtintų ES sutarties 2 straipsnyje; 
pabr÷žia, kad Europos Sąjunga turi priimti teis÷s aktus, visapusiškai atsižvelgdama į 
Sutartyse nustatytą savo kompetenciją, ir nepažeisdama subsidiarumo principo; 

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad pasiūlymai d÷l teis÷kūros procedūra priimamų 
aktų ir politikos atitiktų Chartiją ir juose būtų gerbiamos pagrindin÷s teis÷s, o ES teis÷s 
aktų poveikis ir jų įgyvendinimas valstyb÷se nar÷se būtų sistemingai tikrinimas ES 
teis÷s aktų įgyvendinimo vertinimo ataskaitose, taip pat metin÷se ES teis÷s taikymo 
steb÷senos ataskaitose ir poveikio vertinimuose; 

3. primena ES sutarties 6 straipsnyje nustatytą įsipareigojimą prisijungti prie Europos 
žmogaus teisių konvencijos; atsižvelgia į ES Teisingumo Teismo nuomonę 2/2013; 
ragina Komisiją ir Tarybą parengti reikalingas priemones siekiant užtikrinti, jog 
nedelsiant būtų įvykdytas min÷tas sutartyse įtvirtintas įsipareigojimas; mano, kad tai turi 
būti padaryta užtikrinant visišką skaidrumą, nes taip bus nustatyta papildoma priemon÷ 
siekiant labiau užtikrinti tikrą pagarbą pagrindin÷ms asmens teis÷ms, įskaitant teisę į 
veiksmingą teisinę gynybą, ir žmonių apsaugą nuo šių teisų pažeidimų, taip pat 
padidinti Europos Sąjungos institucijų atsakomybę už savo veiksmus arba neveikimą 
žmogaus teisių srityje; 
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4. palankiai vertina tai, kad būtų įsteigtos Europos Komisijos pirmininko pirmojo 
pavaduotojo, atsakingo už pagarbą teisin÷s valstyb÷s principams ir Pagrindinių teisių 
chartijai, pareigos; atkreipia d÷mesį į per jo klausymą Parlamente išsakytą jo 
pareiškimą, kad esamų teis÷s aktų ir procedūrų pakanka siekiant užtikrinti teis÷s 
viršenybę, ir sveikina jo įsipareigojimą deramai įgyvendinti ES priemonę teisinei 
valstybei stiprinti, kuria siekiama ieškoti sprendimų taip atvejais, kai nuolat kyla gr÷sm÷ 
teis÷s viršenybei, taigi imamasi veiksmų prieš pradedant taikyti 7 straipsnyje nurodytą 
priemonę ir ją papildant; labai teigiamai vertina jo ketinimą kiekvienais metais rengti 
kolokviumą d÷l pagrindinių teisių, kuriame dalyvautų visi suinteresuotieji asmenys, į 
skaitant Europos Parlamentą; 

5. pabr÷žia, kad reikia visapusiškai pasinaudoti esamomis priemon÷mis, siekiant užtikrinti, 
jog būtų gerbiamos, saugomos ir remiamos pagrindin÷s teis÷s ir Sąjungos vertyb÷s, 
nurodytos ES sutarties 2 straipsnyje ir Pagrindinių teisių chartijoje; atsižvelgdamas į tai 
pabr÷žia, kad reikia skubiai taikyti ir įgyvendinti Sutartyse numatytas priemones; 

6. pabr÷žia, kad reikia užtikrinti, jog būtų visapusiškai naudojami esami mechanizmai ir 
prad÷ti objektyvūs vertinimai bei tyrimai, taip pat pažeidimų nagrin÷jimo procedūros, 
deramai pagrįstais atvejais; 

7. atkreipia d÷mesį į Komisijos komunikatą d÷l naujų ES priemonių teisinei valstybei 
stiprinti, kurias sudarytų Komisijos ir atitinkamų valstybių narių struktūrinis dialogas, 
įskaitant Komisijos vertinimą, Komisijos rekomendacijas ir rekomendacijų 
įgyvendinimo steb÷seną, taip siekiant ištaisyti egzistuojančius trūkumus, susijusius su 
pagrindinių teisių pažeidimų ir teisin÷s valstyb÷s principo nesilaikymo valstyb÷se 
nar÷se prevencija ir jų pašalinimu; atkreipia d÷mesį į Komisijos ketinimą reguliariai 
informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie kiekviename etape padarytą pažangą; 

8. ragina Komisiją prireikus prad÷ti taikyti šį mechanizmą siekiant: 

a) tobulinti ES geb÷jimus imtis veiksmų, įsikišti įvykus tam tikro pobūdžio kriz÷ms, 
susijusioms su teis÷s viršenybe, ir spręsti pagrindinę problemą; 

b) geriau panaudoti Europos Tarybos ekspertines žinias, ir sukurti oficialų 
bendradarbiavimo kanalą, skirtą klausimams, susijusiems su teis÷s viršenybe ir 
pagrindin÷mis teis÷mis; remti pastangas siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie 
visų susijusių ES institucijų, Europos Tarybos ir Pagrindinių teisių agentūros 
vykdomų pagrindinių teisių ES ir atskirose valstyb÷se nar÷se steb÷senos veiksmų 
ir vertinimų; 

c) užtikrinti, kad jeigu taikant pagal sistemą numatytą trijų etapų procesą problemos 
išspręsti nepavyksta, Komisija įvertintų galimybę prad÷ti taikyti vieną iš ES 
sutarties 7 straipsnyje nustatytų priemonių; 

9. palankiai vertina tai, kad Tarybos sprendimu Bendrųjų reikalų taryba turi vykdyti 
kasmetinį dialogą apie teis÷s viršenybę valstyb÷se nar÷se; šio dialogo rezultatai bus 
įvertinti 2016 m. pabaigoje; 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti visus įtarimus d÷l Chartijoje įtvirtintų 
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pagrindinių teisių pažeidimų ir įtarimams pasitvirtinus imtis veiksmų d÷l jų; ypač ragina 
Komisiją prad÷ti pažeidimo nagrin÷jimo procedūras, jei būtų įtariama, kad kuri nors 
valstyb÷ nar÷ vykdo šias teises pažeidžiančius veiksmus; 

11. primena, kad itin svarbu laiku ir teisingai perkelti ir įgyvendinti ES teis÷s aktus, ypač 
kai jie daro poveikį pagrindin÷ms teis÷ms ir jas pl÷toja; 

Laisv÷ ir saugumas 

12. atkreipia d÷mesį į tai, kad d÷l terorizmo atvejų ES ir jos valstyb÷s nar÷s sustiprino 
kovos su terorizmu ir radikalizacija priemones; pabr÷žia, kad visos saugumo priemon÷s 
tur÷tų būti suderinamos su demokratijos, teis÷s viršenyb÷s principais ir pagrindin÷mis 
teis÷mis; 

13. pripažįsta, kad plačiai paplitęs tarpvalstybinis kibernetinis nusikalstamumas ir 
kibernetinis terorizmas yra rimti iššūkiai, ir reiškia susirūpinimą d÷l pagrindinių teisių 
apsaugos internete; mano, kad ES turi parengti naujausiomis žiniomis pagrystą 
kibernetinio saugumo programą ir taip užtikrinti, kad kibernetin÷je erdv÷je būtų 
gerbiami Chartijos 7 ir 8 straipsniai; 

14. pabr÷žia, kad pagrindinių teisių apsauga šiandienin÷je informacin÷je visuomen÷je yra 
pagrindin÷ ES problema, nes d÷l vis labiau naudojamų informacinių ir ryšių 
technologijų atsiranda naujos gr÷sm÷s pagrindin÷ms teis÷ms kibernetin÷je erdv÷je; jas 
reik÷tų labiau saugoti užtikrinant, kad jos būtų remiamos ir saugomos internete taip pat 
ir tiek pat, kaip ir ne internete; 

15. ragina Komisiją atidžiai steb÷ti esamų šios srities ES teis÷s aktų įgyvendinimą ir mano, 
kad valstyb÷s nar÷s tur÷tų praktikoje tur÷tų taikyti baudžiamosios teis÷s aktų nuostatas, 
vykdydamos veiksmingą tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, kad užtikrintų pagarbą 
aukų pagrindin÷ms teis÷ms; 

16. pabr÷žia itin svarbų švietimo vaidmenį užkertant kelią radikal÷jimui ir netolerancijos 
bei ekstremizmo tarp jaunimo did÷jimui; 

Religijos ir sąžin÷s laisv÷ 

17. atkreipia d÷mesį į Chartijos 10 straipsnį, kuriame saugoma minties, sąžin÷s, religijos ar 
įsitikinimų laisv÷, taip pat laisv÷ išpažinti pasirinktą religiją arba pakeisti religiją arba 
įsitikinimus; mano, kad ši laisv÷ apima laisvę netik÷ti; smerkia bet kokios formos 
diskriminaciją ar netoleranciją ir ragina uždrausti visų formų diskriminaciją šiuo 
pagrindu; atsižvelgdamas į tai apgailestauja d÷l naujausių antisemitin÷s ir 
antimusulmoniškos diskriminacijos ir smurto atvejų; ragina valstybes nares, įskaitant 
religines institucijas, visomis turimomis priemon÷mis saugoti religijos ar įsitikinimų 
laisvę, skatinti toleranciją bei kultūrų dialogą veiksmingai formuojant politiką ir 
prireikus sutvirtinant kovos su diskriminacija politikos priemones; primena, kad svarbu 
užtikrinti vienodą elgesį su visomis religijomis ar įsitikinimais; reiškia susirūpinimą d÷l 
to, kad Europos Sąjungoje taikomi šventvagyst÷s ir religijos įžeidimo įstatymai, o tai 
gali daryti labai neigiamą poveikį saviraiškos laisvei; griežtai smerkia išpuolius prieš 
maldos vietas ir ragina valstybes nares neleisti, kad už tokius nusikaltimus būtų 
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nenubausta; 

18. ragina gerbti religijos ar įsitikinimų laisvę okupuotoje Kipro dalyje, kurioje yra daugiau 
kaip 500 dabar griūnančių religinių ir kultūros paminklų;  

19. yra susirūpinęs d÷l Europoje did÷jančio antisemitizmo ir vis labiau plintančių pastangų 
paneigti holokaustą ar sumažinti jo reikšmę; yra labai susirūpinęs d÷l to, kad daugelis 
žydų bendruomen÷s narių planuoja išvykti iš Europos d÷l blog÷jančios atmosferos, 
did÷jančio antisemitizmo, diskriminacijos ir smurto prieš juos; 

20. reiškia didelį susirūpinimą d÷l to, kad vyksta vis daugiau antimusulmoniškų 
demonstracijų ir išpuolių prieš mečetes; apgailestauja d÷l musulmonų bendruomen÷s 
diskriminacijos ir smurto prieš ją; ragina valstybes nares nuolat smerkti tokius veiksmus 
ir visiškai jų netoleruoti; 

Lygyb÷ ir nediskriminavimas 

21. atkreipia d÷mesį į tai, kad pliuralizmas, nediskriminavimas ir tolerancija yra vienos iš 
pagrindinių Sąjungos vertybių pagal ES sutarties 2 straipsnį; mano, kad tik politika, 
parengta siekiant skatinti formalią ir realią lygybę ir kovoti su visų formų nusistatymu ir 
diskriminacija, gali skatinti integracinę visuomenę, panaikindama visus prietarus, 
kenkiančius socialinei integracijai; apgailestauja d÷l to, kad vis dar pasitaiko 
diskriminacijos, atskirties ir net smurto ar išnaudojimo atvejų, ypač d÷l asmens lyties, 
ras÷s, odos spalvos, etnin÷s ar socialin÷s kilm÷s, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar 
įsitikinimų, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, gimimo, 
negalios, amžiaus ar seksualin÷s orientacijos; 

22. mano, kad Sąjunga ir valstyb÷s nar÷s turi stiprinti savo veiksmus kovos su 
diskriminacija, kultūrų, religijų ir kalbų įvairov÷s apsaugos, lyčių lygyb÷s, vaiko teisių, 
pagyvenusių asmenų teisių, neįgaliųjų teisių, LGBT ir asmenų, priklausančių tautin÷ms 
mažumoms, teisių srityje; 

23. ragina Komisiją ir Tarybą pripažinti, kad reikia patikimų ir palyginamų duomenų apie 
lygybę, išskirstytų pagal diskriminacijos pagrindą, norint įvertinti diskriminaciją ir taip 
jais pagrįsti rengiamą politiką, įvertinti ES kovos su diskriminacija teis÷s aktų 
įgyvendinimą ir geriau užtikrinti jų vykdymą; ragina Komisiją apibr÷žti nuoseklius 
duomenų apie lygybę rinkimo standartus, pagrįstus tapatyb÷s pasirinkimu, ES duomenų 
apsaugos standartais ir konsultacijomis su atitinkamomis bendruomen÷mis; ragina 
valstybes nares rinkti duomenis apie diskriminaciją; 

Mažumų apsauga 

24. ragina užtikrinti didesnį Europos Sąjungos nuoseklumą mažumų apsaugos srityje; tvirtai 
tiki, kad visos valstyb÷s nar÷s ir šalys kandidat÷s tur÷tų laikytis tų pačių principų ir 
kriterijų, kad būtų išvengta dvigubų standartų taikymo; tod÷l ragina sukurti veiksmingą 
šalių kandidačių ir ES valstybių narių pagarbos visoms mažumų pagrindin÷ms teis÷ms 
steb÷senos ir užtikrinimo mechanizmą; 

25. pabr÷žia, kad Europos Sąjunga turi būti erdv÷, kurioje visų pirma gerbiama etnin÷, 
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kultūros ir kalbų įvairov÷; ragina ES institucijas parengti išsamią ES tautinių, etninių ir 
kalbinių mažumų apsaugos sistemą siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į jas ir 
atsižvelgiant į atitinkamus tarptautinius teisinius standartus bei žinomą gerąją patirtį ir 
ragina valstybes nares užtikrinti tikrą šių mažumų lygybę, visų pirma kalbant apie 
kalbą, švietimą ir kultūrą; ragina valstybes nares, kurios dar neratifikavo ir 
neįgyvendino Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, tai padaryti; taip pat 
primena, kad reikia įgyvendinti ESBO suformuluotus principus; 

26. smerkia visų formų diskriminaciją d÷l kalbos ir ragina valstybes nares, kurios dar 
neratifikavo ir neįgyvendino Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos, tai 
padaryti; ragina valstybes nares ir Komisiją imtis visų reikiamų priemonių siekiant 
kovoti su neproporcingo administravimo ar teis÷s aktų kliūtimis, darančioms žalą kalbų 
įvairovei Europos arba nacionaliniu lygmeniu; 

27. pabr÷žia, kad žmogaus orumo, lygyb÷s prieš įstatymą ir diskriminacijos bet kokiu 
pagrindu draudimo principai yra teisin÷s valstyb÷s pagrindas; ragina valstybes nares 
parengti nacionalin÷s teis÷s aktų sistemą, pagal kurią būtų draudžiama bet kokio 
pobūdžio diskriminacija ir užtikrinamas veiksmingas galiojančios ES teis÷s sistemos 
įgyvendinimas; 

Romų pad÷tis 

28. apgailestauja d÷l to, kad Europos Sąjungoje vis labiau nusistatoma prieš romus ir yra 
susirūpinęs d÷l jų pad÷ties ES ir gausių persekiojimo, smurto, smerkimo, 
diskriminacijos bei neteis÷to išsiuntimo atvejų, kuriais pažeidžiamos pagrindin÷s teis÷s 
ir Europos Sąjungos teis÷; ragina Komisiją toliau imtis veiksmų prieš tas valstybes 
nares, kurios leidžia institucinę diskriminaciją arba atskyrimą; dar kartą ragina valstybes 
nares veiksmingai įgyvendinti strategijas, kuriomis siekiama didinti faktinę įtrauktį, ir 
labiau imtis atitinkamų veiksmų siekiant skatinti integraciją, visų pirma pagrindinių 
teisių, šveitimo, užimtumo, būstų ir sveikatos apsaugos srityse, taip pat kovoti su 
smurtu, neapykantą kurstančiomis kalbomis ir romų diskriminacija, kaip nustatyta 
2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacijoje d÷l veiksmingo romų integravimo 
priemonių valstyb÷se nar÷se; 

29. pabr÷žia, kad svarbu tinkamai įgyvendinti nacionalines romų integravimo strategijas, 
kuriant integruotas politikos priemones, įtraukiant vietos valdžios institucijas, NVO ir 
romų bendruomenes į nuolatinį dialogą; ragina Komisiją numatyti įgyvendinimo 
steb÷seną ir geresnį koordinavimą; ragina valstybes nares bendradarbiauti su romų 
tautyb÷s asmenų atstovais valdant, stebint ir vertinant jų bendruomen÷ms poveikio 
turinčius projektus, naudojant turimas l÷šas, įskaitant ES l÷šas, tuo pat metu atidžiai 
stebint, ar gerbiamos pagrindin÷s romų teis÷s, įskaitant teisę laisvai jud÷ti, įtvirtintą 
Direktyvoje 2004/38/EB d÷l Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teis÷s laisvai jud÷ti ir 
gyventi valstybių narių teritorijoje; 

30. apgailestauja d÷l esamos romų diskriminacijos nacionalin÷se švietimo sistemose ir 
darbo rinkoje; pabr÷žia did÷jantį romų moterų ir vaikų, pažeidžiamumą, ypač tod÷l, kad 
pagrindin÷s jų teis÷s pažeidžiamos daug kartų ir vienu metu; pakartoja, kad svarbu 
apsaugoti ir propaguoti lygias romų vaikų galimybes užsitikrinti visas teises; 
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Smurtas prieš moteris ir moterų bei vyrų lygyb÷ 

31. ragina ES ir valstybes nares kovoti su visų formų smurtu ir moterų diskriminacija bei 
traukti baudžiamojon atsakomyb÷n už juos; ragina valstybes nares visų pirma duoti 
veiksmingą atkirtį smurto šeimoje ir visų formų seksualinio išnaudojimo, įskaitant 
pab÷g÷lių ir vaikų migrantų išnaudojimą, ankstyvų ar priverstinių santuokų ir 
nusikaltimų d÷l garb÷s, pasekm÷ms; 

32. reiškia susirūpinimą d÷l smurto prieš moteris ES masto ir formų, kaip išd÷styta FRA 
parengtoje visos ES apžvalgoje, kurioje teigiama, kad kas trečia 15 metų amžiaus 
sulaukusi moteris patyr÷ fizinį ir (arba) seksualinį smurtą, manoma, kad ES per vienus 
metus 3,7 mln. moterų patiria seksualinį smurtą; ragina Komisiją skatinti Stambulo 
konvencijos ratifikavimą nacionaliniu lygmeniu ir kuo greičiau prad÷ti ES prisijungimo 
prie šios konvencijos procedūrą; pabr÷žia, kad neatid÷liojamas visų valstybių narių 
prisijungimas prie Stambulo konvencijos pad÷tų kurti integruotą politiką ir skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą kovos su visų formų smurto prieš moteris, įskaitant 
seksualinį priekabiavimą internete ir ne internete, srityje; 

33. reiškia didelį susirūpinimą d÷l to, kad ir toliau žalojami moterų lyties organai ir tai yra 
sunkaus smurto prieš moteris ir mergaites forma ir nepriimtinas pasik÷sinimas į jų teisę 
į fizinę neliečiamybę; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares labai 
atidžiai steb÷ti tokius veiksmus savo teritorijoje, kad jie kuo greičiau būtų sustabdyti; 

34. ragina Komisiją užtikrinti duomenų apie smurto prieš moteris paplitimą ir pobūdį, 
kuriais grindžiama tvirta smurto prevencijos ir aukų poreikių patenkinimo politika, 
rinkimo tęstinumą, taip pat įvertinti ES aukų teisių direktyvos (2012/29/ES) 
įgyvendinimą ir rengti informuotumo apie kovą su seksualiniu priekabiavimu didinimo 
kampanijas; mano, kad duomenys tur÷tų būti renkami remiantis FRA atliktu pirmu 
visos ES tyrimu ir vykdant ES Komisijos (įskaitant Eurostatą), FRA ir Europos lyčių 
lygyb÷s instituto bendradarbiavimą; pakartoja Komisijai savo prašymą, išsakytą 
2014 m. vasario 25 d. rezoliucijoje d÷l kovos su smurtu prieš moteris (2013/2004(INL)), 
kurioje išd÷stytos rekomendacijos Komisijai pateikti pasiūlymą d÷l teis÷s akto, kuriuo 
būtų nustatytos priemon÷s, skirtos valstybių narių veiksmams smurto prieš moteris ir 
mergaites, taip pat moterų lytinų organų žalojimo, prevencijos srityje propaguoti ir 
skatinti; ir ragina Komisiją 2016 m. paskelbti ES kovos su smurtu prieš moteris ir 
mergaites metais; 

35. ragina Komisiją atidžiau steb÷ti, ar pagal ES teis÷s aktus laikomasi lyčių lygyb÷s 
principo; ragina valstybes nares vykdyti panašią savo nacionalinių teis÷s aktų analizę; 

Vaikų teis÷s  

36. griežtai smerkia bet kokios formos smurtą prieš vaikus ir netinkamą elgesį su jais; 
ragina valstybes nares, kurios yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos šalys nar÷s, 
imtis atitinkamų priemonių, kad vaikai būtų apsaugoti nuo visų formų fizinio ir 
psichinio smurto, įskaitant fizinę ar seksualinę prievartą, priverstines santuokas, vaikų 
darbą ir seksualinį išnaudojimą; 

37. griežtai smerkia vaikų seksualinį išnaudojimą, ypač vis plintantį vaikų pornografijos 
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internete reiškinį; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares suvienyti 
pastangas kovojant su šiais sunkiais vaikų teisių pažeidimais ir tinkamai atsižvelgti į 
Parlamento rekomendacijas, išd÷stytas 2015 m. kovo 11 d. rezoliucijoje d÷l seksualin÷s 
prievartos prieš vaikus internete; pakartoja savo raginimą toms valstyb÷ms nar÷ms, 
kurios dar neperk÷l÷ direktyvos d÷l kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų 
seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, ją perkelti; be to, ragina ES ir tas 
valstybes nares, kurios dar neratifikavo Europos Tarybos konvencijos d÷l vaikų 
apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualin÷s prievartos prieš juos, ją ratifikuoti; 

38. ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvą 2011/93/ES d÷l kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, taip pat stiprinti 
teis÷saugos institucijų teisinius geb÷jimus, technines galimybes ir didinti jų finansinius 
išteklius, kad jos gal÷tų daugiau bendradarbiauti – taip pat ir su Europolu – siekiant 
veiksmingiau tirti ir ardyti vaikus seksualiai išnaudojančių nusikalt÷lių tinklus, 
prioritetą teikiant į juos įtrauktų vaikų teis÷ms ir saugumui; 

39. smerkia visų formų vaikų diskriminaciją ir ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
bendrų veiksmų siekiant panaikinti vaikų diskriminaciją; visų pirma ragina valstybes 
nares ir Komisiją aiškų prioritetą vaikams teikti planuojant ir įgyvendinant regioninę ir 
sanglaudos politiką; pakartoja, kad svarbu apsaugoti ir propaguoti lygias romų vaikų 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, deramu apgyvendinimu ir 
švietimu; 

40. ragina valstybes nares užtikrinti visų vaikų, nepriklausomai nuo to, ar jie įtariamieji, 
kaltinamieji, aukos ar bylos šalys, veiksmingą teisę kreiptis į teismą; patvirtina, kad 
svarbu stiprinti procedūrines vaikų apsaugos priemones baudžiamosiose bylose, ypač 
atsižvelgiant į vykstančias diskusijas d÷l direktyvos d÷l specialių procesinių garantijų 
baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams; 

41. prašo Komisijos pateikti plataus užmojo ir išsamią darbotvarkę, kuri 2015 m. pakeistų 
ES darbotvarkę d÷l vaiko teisių; ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą vaiko teisių 
aspekto integravimą į visus ES pasiūlymus d÷l teis÷kūros procedūra priimamų aktų, 
visų sričių politiką ir finansinius sprendimus; ragina Komisiją kasmet teikti ataskaitą d÷l 
pažangos, padarytos užtikrinant vaiko teises ir visapusiškai įgyvendinant ES acquis 
vaiko teisių klausimu; ragina Komisiją užtikrinti, kad vaiko teisių koordinatoriaus 
įgaliojimai ir ištekliai tinkamai atspind÷tų ES įsipareigojimą sistemingai ir veiksmingai 
integruoti vaiko teisių aspektą; ragina Komisiją patvirtinti paskelbtas ES gaires d÷l 
integruotų vaiko apsaugos sistemų; 

42. palankiai vertina tendenciją valstyb÷se nar÷se priverstines santuokas laikyti 
baudžiamuoju nusikaltimu; ragina valstybes nares atidžiai steb÷ti su vaikais dirbančius 
darbuotojus, pavyzdžiui, mokytojus ir jaunimo darbuotojus, teikti jiems mokymus ir 
didinti jų informuotumą siekiant, kad jie geb÷tų nustatyti vaikus, kuriems kyla pavojus, 
kad jie gali būti pagrobti į savo kilm÷s šalį norint juos sutuokti per prievartą; 

LGBTI asmenų teis÷s 

43. ragina ES valstybes nares remti profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų pastangas 
siekiant patvirtinti įvairov÷s ir nediskriminacinę politiką LGBTI asmenų atžvilgiu; 
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44. griežtai smerkia bet kokią diskriminaciją d÷l seksualin÷s orientacijos ir lytin÷s tapatyb÷s 
ir labai apgailestauja, kad Europos Sąjungoje dar ne visada visapusiškai laikomasi 
lesbiečių, g÷jų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) pagrindinių 
teisių; ragina Komisiją, valstybes nares ir atitinkamas agentūras bendradarbiaujant 
parengti visapusišką LGBTI asmenų pagrindinių teisių apsaugos daugiametę politiką; 
tačiau pabr÷žia, kad rengiant tokią išsamią politiką turi būti paisoma Europos Sąjungos, 
jos agentūrų ir valstybių narių kompetencijos sričių; 

Neįgaliųjų teis÷s 

45. smerkia iki šiol neįgaliųjų vis dar patiriamą diskriminaciją ir atskirtį; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas įgyvendinti Europos 
strategiją d÷l negalios ir atitinkamai steb÷ti bei taikyti atitinkamus ES teis÷s aktus; 
ragina Komisiją atsižvelgiant į tai v÷l pateikti teis÷kūros iniciatyvą d÷l prieinamumo 
akto, kad jis būtų kompleksin÷ priemon÷, pagal kurią galima būtų padidinti 
neįgaliesiems asmenims taikomą apsaugą ir užtikrinti visų ES politikos sričių 
suderinamumą šiuo klausimu; taip pat ragina Komisiją siekti kuo didesn÷s Europos 
strategijos d÷l negalios ir JT konvencijos d÷l visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims bei JT vaiko teisių konvencijos nuostatų sąveikos norint užtikrinti, kad 
pripažintos teis÷s būtų iš esm÷s gerbiamos ir veiksmingai užtikrinamos, taip pat 
suderinant ir įgyvendinant teis÷s aktų sistemą ir nuoseklius kultūrinius bei politinius 
veiksmus; 

46. ragina Komisiją patarti valstyb÷ms nar÷ms, kaip kuo geriau išnaudoti ES fondus 
nenusižengiant ES įsipareigojimams pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, 
remti NVO bei kitas organizacijas ir artimai su jomis bendradarbiauti siekiant užtikrinti 
tinkamą konvencijos įgyvendinimą; ragina ES ir valstybes nares didinti neįgaliųjų, taip 
pat žmonių, turinčių psichosocialinę negalią, galimybes įsidarbinti ir mokytis, pad÷ti 
jiems gyventi savarankiškai ir remti deinstitucionalizavimo programas, kaip nustatyta 
Chartijos 26 straipsnyje; 

47. pabr÷žia, kad reikia gerbti neįgaliųjų teisę į politinį dalyvavimą rinkimuose; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją rengiant ataskaitą apie Tarybos direktyvų 
93/109/EB ir 94/80/EB, kuriose nustatoma teis÷ balsuoti ir būti kandidatu rinkimuose į 
Europos Parlamentą ir savivaldybių rinkimuose, įgyvendinimą taip pat įvertinti, ar jos 
atitinka JT neįgaliųjų teisių konvenciją; apgailestauja d÷l to, kad ES daug neįgaliųjų, 
kurie netekdami veiksnumo, taip pat neteko teis÷s balsuoti; tod÷l ragina valstybes nares 
iš dalies pakeisti savo teis÷s aktus siekiant, kad nebūtų sistemiškai atimama neįgaliųjų, 
netekusių veiksnumo, teis÷ balsuoti, o kiekvieną atvejį įvertinti atskirai ir neįgaliesiems 
teikti pagalbą, susijusią su balsavimo procedūromis; 

48. ragina Komisiją įvertinti Europos teis÷s aktų suderinamumą su Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimais ir atliekant bet kokio būsimo pasiūlymo 
poveikio vertinimą įvertinti jį atsižvelgiant į šią konvenciją; 

Diskriminacija d÷l amžiaus 

49. apgailestauja d÷l to, kad vyresni žmon÷s kiekvieną dieną susiduria su diskriminacija ir 
pagrindinių teisių, visų pirma, teisių gauti tinkamas pajamas, darbą, sveikatos priežiūrą 
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ir reikiamas prekes bei paslaugas, pažeidimais; primena, kad Pagrindinių teisių chartijos 
25 straipsnyje, skelbiamos pagyvenusių žmonių teis÷s gyventi oriai ir nepriklausomai ir 
dalyvauti socialiniame bei kultūriniame gyvenime; ragina Komisiją parengti 
demografinių pokyčių strategiją, pagal kurią būtų įgyvendinamas Pagrindinių teisių 
chartijos 25 straipsnis; 

50. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad valstyb÷se nar÷se plačiai paplitęs blogas elgesys su 
vyresnio amžiaus žmon÷mis, jų nepriežiūra ir išnaudojimas; ragina valstybes nares 
patvirtinti priemones, skirtas kovai su netinkamu elgesiu pagyvenusių žmonių atžvilgiu 
bei visų formų smurtu prieš juos ir jų nepriklausomumui skatinti remiant būsto 
renovaciją ir galimybes jį gauti; primena, kad pagyvenusios moterys d÷l vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumo, o v÷liau d÷l pensijų skirtumo, dažniau gyvena žemiau 
skurdo ribos; 

51. ragina valstybes nares užtikrinti jaunesnių darbuotojų, ypač nukent÷jusių nuo 
ekonomikos kriz÷s, integravimą į darbo rinką, taip pat organizuojant ir suteikiant 
mokymus, kuriais siekiama jaunimo socialin÷s gerov÷s augimo; 

Neapykantos nusikaltimai ir neapykantą kurstanti kalba 

52. apgailestauja d÷l kiekvieną dieną ES vykdomų neapykantą kurstančios kalbos ir 
neapykantos nusikaltimų, padaromų d÷l rasizmo, ksenofobijos, religin÷s netolerancijos 
ar nusistatymo prieš asmenis d÷l jų negalios, seksualin÷s orientacijos ar lytin÷s 
tapatyb÷s; ragina valstybes nares saugoti pagrindines teises ir skatinti įvairių 
bendruomenių savo teritorijoje tarpusavio supratimą, pripažinimą ir toleranciją; ragina 
ES nustatant kovos su diskriminacija ir teisingumo srities politikos priemones 
pirmenybę teikti kovai su neapykantos nusikaltimais; ragina Komisiją ir valstybes nares 
stiprinti kovą su neapykantos nusikaltimais ir diskriminacin÷mis nuostatomis bei elgesiu 
parengiant visapusišką strategiją d÷l kovos su neapykantos nusikaltimais, smurtu d÷l 
neapykantos ir diskriminacija; 

53. yra susirūpinęs, kad internete vis dažniau pasitaiko neapykantą kurstančių kalbų ir 
ragina valstybes nares įdiegti paprastą procedūrą, pagal kurią visuomen÷s nariai gal÷tų 
pranešti apie neapykantą kurstančio turinio pasirodymą internete; 

54. reiškia susirūpinimą d÷l baudžiamųjų tyrimų ir nuosprendžių, susijusių su neapykantos 
nusikaltimais valstyb÷se nar÷se; ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių 
siekiant paskatinti pranešimą apie tokius nusikaltimus, taip pat užtikrinant tinkamą 
apsaugą nuo jų, nes kaip nuolat matyti iš FRA plataus masto tyrimų rezultatų, 
nusikaltimų aukos n÷ra linkusios apie juos pranešti policijai; 

55. reiškia susirūpinimą d÷l to, kad kelios valstyb÷s nar÷s tinkamai neperk÷l÷ Pagrindų 
sprendimo 2008/913/TVR nuostatų, ir ragina valstybes nares į nacionalinę teisę visiškai 
perkelti ir įgyvendinti ES standartus, užtikrinti nacionalinių teis÷s aktų, pagal kuriuos 
baudžiama už visų formų neapykantos nusikaltimus, neapykantos kurstymą ir 
priekabiavimą, taikymą ir sistemingai traukti baudžiamojon atsakomyb÷n už šias 
nusikalstamas veikas; ragina Komisiją steb÷ti, ar tinkamai pamatinis sprendimas 
perkeliamas į nacionalinę teisę, ir prad÷ti pažeidimo nagrin÷jimo procedūras prieš tas 
valstybes nares, kurios šio sprendimo į nacionalinę teisę neperk÷l÷; be to, ragina 
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persvarstyti pamatinį sprendimą siekiant į jį visapusiškai įtraukti visas neapykantos 
nusikaltimų ir nusikaltimų, padarytų d÷l neapykantos arba diskriminacinių motyvų, 
formas ir aiškiai apibr÷žti nuoseklius tyrimų ir persekiojimo standartus; 

56. ragina Komisiją remti teis÷saugos darbuotojų ir teisminių institucijų bei atitinkamų ES 
agentūrų mokymo programas siekiant panaikinti diskriminacinę praktiką ir neapykantos 
nusikaltimus bei užkirsti jiems kelią; ragina valstybes nares už tyrimus ir baudžiamąjį 
persekiojimą atsakingoms įstaigoms suteikti praktines priemones ir išugdyti jų 
geb÷jimus, kad jos gal÷tų nustatyti pamatiniame sprendime numatytas nusikalstamas 
veikas ir imtis d÷l jų priemonių bei bendradarbiauti ir bendrauti su aukomis; 

57. reiškia gilų susirūpinimą d÷l politinių partijų, kurios naudojasi dabartine ekonomine ir 
socialine krize, nor÷damos pateisinti savo rasistines, ksenofobines ir antiislamiškas 
nuostatas, plitimo; 

58. griežtai smerkia sukarintų grupių, kartais tiesiogiai susijusių su kuria nors politine 
partija, vykdomą mažumų, ypač romų ir migrantų, bauginimą ir persekiojimą; ragina 
valstybes nares uždrausti tokius veiksmus ir už juos bausti; 

Migrantų ir tarptautin÷s apsaugos prašytojų teis÷s 

59. apgailestauja, kad Viduržemio jūroje vis tragiškai žūsta žmon÷s ir d÷l neteis÷tai 
gabenančių žmones ir vykdančių prekybą žmon÷mis asmenų vaidmens; atkreipia 
d÷mesį į tai, kad ES ir valstyb÷s nar÷s tur÷tų d÷ti daugiau pastangų, siekdamos užkirsti 
kelią tragedijoms jūroje; ragina ES ir valstybes nares ES migracijos politikos pagrindu 
laikyti solidarumą ir pagarbą pagrindin÷ms migrantų ir prieglobsčio prašytojų teis÷ms, 
visų pirma: 

– pabr÷žia, kad būtina laikytis holistinio ES požiūrio, kuriuo remiantis būtų 
užtikrintas jos vidaus ir išor÷s politikos suderinamumas; ragina ES ir valstybes 
nares pagarbą migrantų teis÷ms laikyti bet kokių dvišalių ar daugiašalių 
migracijos srities bendradarbiavimo susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis, 
taip pat readmisijos susitarimų, partneryst÷s judumo srityje ir techninio 
bendradarbiavimo susitarimų, svarbiausiu aspektu; 

– primena valstyb÷ms nar÷ms jų tarptautinę pareigą pad÷ti nelaim÷s jūroje 
ištiktiems asmenims; 

– ragina valstybes nares iš dalies pakeisti ar persvarstyti visus teis÷s aktus, pagal 
kuriuos baudžiami asmenys, padedantys nelaim÷s ištiktiems migrantams jūroje; 

– ragina visas valstybes nares dalyvauti ES vykdomose perk÷limo į ES programose 
ir ragina išduoti humanitarines vizas;  

– ragina valstybes nares užtikrinti tinkamas pri÷mimo sąlygas, atitinkančias 
pagrindines teises ir galiojančius prieglobsčio teis÷s aktus, ypač atkreipiant 
d÷mesį į pažeidžiamus asmenis ir sumažinant prieglobsčio prašytojų socialin÷s 
atskirties gr÷smę; ragina Komisiją steb÷ti, kaip įgyvendinama bendra Europos 
prieglobsčio sistema, visų pirma Direktyva 2013/32/ES, ypač didelį d÷mesį 
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skiriant tiems prieglobsčio prašytojams, kuriems reikalingos specialios 
procedūrin÷s garantijos; 

– ragina nustatyti veiksmingą ir suderintą ES prieglobsčio sistemą, pagal kurią 
prieglobsčio prašytojai būtų sąžiningai padalijami valstyb÷ms nar÷ms; 

– apgailestauja d÷l pranešimų apie priverstinį išsiuntimą prie ES išor÷s sienų; 
primena valstyb÷ms nar÷ms jų pareigą gerbti negrąžinimo principą, pripažintą 
Ženevos konvencijoje ir EŽTT praktikoje, ir apie Pagrindinių teisių chartijos 19 
straipsnyje nustatytą kolektyvinio išsiuntimo draudimą; ragina Komisiją, jos 
agentūras ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi šių ir kitų ES ir 
tarptautinių įsipareigojimų; 

60. mano, kad migrantų vaikai yra ypatingai pažeidžiami, ypač kai jie yra nelydimi; ragina 
Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti Parlamento 2013 m. rugs÷jo 12 d. rezoliuciją d÷l 
nelydimų nepilnamečių pad÷ties ES; ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti teis÷s 
aktų d÷l bendros Europos prieglobsčio sistemos rinkinį siekiant pagerinti nelydimų 
nepilnamečių pad÷tį ES; palankiai vertina Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-
648/11, kuriame pažymima, kad valstyb÷ nar÷, atsakinga už prieglobsčio prašymo, kurį 
nelydimas nepilnametis pateik÷ daugiau nei vienoje valstyb÷je nar÷je, nagrin÷jimą, yra 
ta valstyb÷, kurioje nepilnametis yra po to, kai joje pateik÷ prašymą; primena, kad 
nelydimi nepilnamečiai visų pirma yra vaikai ir kad sprendžiant jų klausimą pagrindinis 
principas, kuriuo tur÷tų vadovautis valstyb÷s nar÷s ir ES, yra vaiko apsauga, o ne 
imigracijos politika; 

61. ragina įvertinti, kaip naudojamos vidaus reikalams, visų pirma prieglobsčio prašytojų 
pri÷mimui, skirtos l÷šos; ragina ES imtis veiksmų, jei išaišk÷tų, kad l÷šos buvo 
panaudotos veiklai, kurią vykdant pažeidžiamos pagrindin÷s teis÷s, finansuoti; 

62. ragina suteikti pagalbą prie Sąjungos išor÷s sienų esančioms valstyb÷ms nar÷ms siekiant 
pad÷ti joms ištaisyti sisteminius pri÷mimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų trūkumus, 
kurių daug÷ja did÷jant prieglobsčio prašytojų skaičiui; 

63. ragina valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją d÷l veiksmų 
prieš prekybą žmon÷mis; 

Solidarumas kriz÷s metu 

64. apgailestauja d÷l to, kaip finansų, ekonomikos ir valstyb÷s skolos kriz÷ ir kai kurios 
ekonomin÷s priemon÷s, kurių reik÷jo imtis, paveik÷ ekonomines ir socialines asmenų 
teises, dažnai paskatindamos skurdą, atskirtį ir izoliaciją; 

65. pakartoja, kad valstyb÷s nar÷s, įgyvendinančios struktūrines savo socialinių ir 
ekonominių sistemų reformas ir taisomąsias priemones, visada privalo laikytis 
Chartijos; 

Nusikalstamumas ir kova su korupcija 

66.  pakartoja, kad korupcija, ypač organizuotas nusikalstamumas, itin pažeidžia pagrindines 
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teises ir kelia gr÷smę demokratijai bei teisin÷s valstyb÷s principui; pabr÷žia, kad 
korupcija, nukreipdama viešąsias l÷šas nuo visuomen÷s reikmių, kurioms jos skirtos, 
sumažina viešųjų paslaugų lygį ir kokybę, taip darydama didelę žalą sąžiningam 
elgesiui su visais piliečiais; primygtinai ragina valstybes nares ir Europos institucijas 
parengti veiksmingas korupcijos ir nusikaltimų prevencijos, kovos su jais ir baudimo už 
juos priemones ir toliau nuolat steb÷ti, kaip naudojamos tiek Europos, tiek nacionalin÷s 
viešosios l÷šos; tod÷l ragina valstybes nares ir institucijas pad÷ti greitai įsteigti Europos 
prokuratūrą, jai suteikiant tinkamas nepriklausomumo ir veiksmingumo garantijas; 

67. primygtinai ragina Europos Komisiją patvirtinti kovos su korupcija strategiją, kurią 
papildytų veiksmingos priemon÷s; ragina visas valstybes nares ir ES prisijungti prie 
atvirų vyriausybių partneryst÷s ir parengti konkrečias strategijas, pagal kurias būtų 
skatinamas skaidrumas, piliečiams suteikiamos galios ir kovojama su korupcija; ragina 
valstybes nares laikytis rekomendacijų, pateiktų Europos Komisijos kovos su korupcija 
ataskaitoje ir Parlamento 2013 m. spalio 23 d. rezoliucijoje „Kova su organizuotu 
nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos d÷l veiksmų ir 
iniciatyvų, kurių reikia imtis“, taip pat kovojant su korupcija sutvirtinti policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą; 

68. primygtinai ragina valstybes nares d÷ti dar daugiau pastangų kovojant su visų formų 
sunkiu organizuotu nusikalstamumu, ypač vykdomu prieš moteris ir vaikus, įskaitant 
prekybą žmon÷mis, seksualinę prievartą ir išnaudojimą, kankinimą ir priverčiamąjį 
darbą; 

69. pabr÷žia, kad prekyba žmon÷mis ir visų formų išnaudojimas ir nusikalstama veikla yra 
vis labiau būdinga ES, pastaraisiais metais juos labai paskatino sparčiai padid÷jęs 
imigrantų iš ES ir iš trečiųjų šalių skaičius; tod÷l ragina Komisiją sugriežtinti Europos 
teis÷s aktus d÷l prekybos žmon÷mis siekiant pagerinti valstybių narių nacionalinių teis÷s 
aktų suderinimą; 

Sąlygos kalinimo įstaigose ir kitose laisv÷s at÷mimo įstaigose 

70. atkreipia d÷mesį į tai, kad nacionalin÷s institucijos privalo užtikrinti kalinių pagrindines 
teises; apgailestauja d÷l blogų sąlygų daugelio valstybių narių kalinimo ir kitose laisv÷s 
at÷mimo įstaigose, įskaitant kalinimo įstaigų perpildymą ir blogą elgesį su kaliniais; 

72. pakartoja 2014 m. vasario 27 d. rezoliucijoje d÷l Europos arešto orderio persvarstymo 
(2013/2109(INL)) išd÷stytas rekomendacijas Komisijai; 

73. apgailestauja d÷l to, kad tik kelios valstyb÷s nar÷s įgyvendino tris pamatinius 
sprendimus, apimančius kalinių perdavimą, lygtinį atleidimą ir alternatyvias sankcijas ir 
Europos teismin÷s priežiūros orderį, kuriais sudaromos didel÷s galimyb÷s sumažinti 
įkalinimo įstaigų perpildymą; 

74. ragina Komisiją įvertinti sulaikymo politikos ir baudžiamojo teisingumo sistemų 
poveikį vaikams; pažymi, kad visoje ES vaiko teis÷ms daromas tiesioginis poveikis, jei 
vaikas sulaikymo įstaigoje gyvena kartu su t÷vais; pabr÷žia, kad kasmet ES apie 
800 000 vaikų atskiriami nuo vieno iš kalinamų t÷vų ir kad tai įvairiai paveikia vaiko 
teises; 
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Teisingumas 

75. atkreipia d÷mesį į tai, kad įgyvendinant „ES teisingumo darbotvarkę 2020“ ES 
institucijų vienu iš pagrindinių prioritetų tur÷tų būti bendros Europos teisingumo erdv÷s, 
pagrįstos tarpusavio pripažinimu ir teisin÷mis apsaugos priemon÷mis suderinant 
skirtingas valstybių narių teisingumo sistemas, ypač baudžiamųjų bylų klausimais, 
sukūrimas; mano, jog Chartijos ir antrin÷s ES teis÷s pagrindinių teisių klausimais 
veiksmingą taikymas labai svarbus norint, kad piliečiai pasitik÷tų tinkamu Europos 
teisingumo erdv÷s veikimu; 

76. atkreipia d÷mesį į tai, kad teis÷ kreiptis į teismą ir kad jų bylą nagrin÷tų nepriklausomas 
ir nešališkas teismas yra itin svarbi siekiant apsaugoti pagrindines teises, kurios turi 
prasmę tik, jeigu jomis galima remtis teisme, taip pat siekiant užtikrinti demokratiją ir 
teis÷s viršenybę; primena, kad svarbu užtikrinti civilin÷s teisenos ir baudžiamojo 
teisingumo sistemų veiksmingumą ir teisminių institucijų nepriklausomumą; 

77. palankiai vertina Europos e. teisingumo portalą, kurį administruoja Komisija ir kuriame 
specialistams ir visuomenei pateikiama informacija apie teisingumo sistemas; šis 
portalas – tai praktin÷ priemon÷ siekiant sudaryti geresnes galimybes pasinaudoti teise 
kreiptis į teismą; atskira jo skiltis skiriama pagrindin÷ms teis÷ms siekiant informuoti 
piliečius apie tai, į ką jie gali kreiptis tuo atveju, jei pažeidžiamos jų pagrindin÷s teis÷s; 

78. teigiamai vertina Europos lygmeniu nuveiktus darbus siekiant suderinti valstybių narių 
baudžiamojo proceso garantijas ir tų darbų naudą piliečiams; pakartoja, kad svarbu 
patvirtinti ES procesinių teisių teis÷s aktų rinkinį, kuris atitiktų aukščiausius apsaugos 
standartus, įvirtintus Chartijoje, tarptautin÷se žmogaus teisių sutartyse ir konstitucin÷je 
valstybių narių teis÷je; 

79. apgailestauja d÷l to, kad daugelyje valstybių narių trūksta galimybių gauti teisinę 
pagalbą ir kad d÷l to apribojama asmenų, kurie neturi pakankamai finansinių išteklių, 
teis÷ tur÷ti advokatą; mano, jog būtina, kad ES patvirtintų griežtą ir išsamią direktyvą 
d÷l galimyb÷s naudotis teisine pagalba; 

Pilietyb÷ 

80. mano, kad aktyvų ES pilietiškumą ir dalyvavimą reik÷tų skatinti leidžiant susipažinti su 
dokumentais ir informacija, užtikrinant skaidrumą, gerą valdymą ir administravimą, 
demokratinį dalyvavimą ir atstovavimą, stengiantis kuo labiau įtraukti Sąjungos 
piliečius į sprendimų pri÷mimo procesus; atkreipia d÷mesį į tai, kad reikia visapusiškai 
sudaryti galimybes pilietinei visuomenei dalyvauti Europos lygmens sprendimų 
pri÷mimo procese, kaip tai nustatyta ES sutarties 11 straipsnyje, ir pabr÷žia su tuo 
susijusių skaidrumo ir dialogo principų svarbą; pažymi, kad užtikrinant piliečiams teisę 
susipažinti su viešųjų institucijų dokumentais jiems suteikiama galių, sudaroma 
galimyb÷ tikrinti bei įvertinti valdžios institucijas ir reikalauti, kad atsiskaitytų; 

81. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtu rengiamos informavimo 
kampanijos ES pilietyb÷s ir su ja susijusių teisių klausimais: teise į diplomatinę ir 
konsulinę apsaugą, teise teikti peticijas, teise kreiptis į Europos ombudsmeną, teise 
balsuoti ir būti išrinktam rinkimuose į Europos Parlamentą ir teise teikti piliečių 
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iniciatyvas; 

82. džiaugiasi Europos ombudsmen÷s ryžtu užtikrinti gerą ES institucijų ir įstaigų 
administravimą ir skaidrumą; 

83. nurodo, kad piliečių informavimas apie jų pagrindines teises yra sud÷tin÷ teis÷s į gerą 
administravimą dalis, kaip nustatyta Pagrindinių teisių chartijoje; ragina valstybes nares 
ypatingą d÷mesį skirti labiausiai skurstantiems asmenims, užtikrinti, kad jiems būtų 
paaiškintos jų teis÷s, tas teises puosel÷ti ir užtikrinti, kad jos būtų gerbiamos;  

84. pakartotinai pabr÷žia Europos piliečių iniciatyvos, kaip naujos Lisabonos sutartimi 
nustatytos piliečių teis÷s, kuria siekiama sustiprinti dalyvaujamąją demokratiją ES, 
svarbą; pabr÷žia Europos piliečių iniciatyvos, kaip galingos priemon÷s, kuria Europos 
piliečiams suteikiama tiesiogin÷ demokratin÷ teis÷ prisid÷ti prie sprendimų pri÷mimo 
proceso ES, svarbą, greta Europos Sąjungos piliečių teis÷s pateikti peticijas Europos 
Parlamentui ir jų teis÷s kreiptis į Europos ombudsmeną; 

85. ragina Komisiją sustiprinti Europos piliečių iniciatyvos vaidmenį ir atliekant būsimą 
Reglamento 211/2011 peržiūrą panaikinti visus šios priemon÷s trūkumus laikantis 
piliečiams palankios pozicijos, be to, tuo pat metu patobulinti piliečių informavimo apie 
Europos piliečių iniciatyvos naudojimą ir jos galimybes daryti poveikį ES sprendimų 
pri÷mimo procesui kampanijas; 

Nusikaltimų aukos 

86. mano, kad aukų apsauga turi būti prioritetinis klausimas; ragina valstybes nares 
nedelsiant tinkamai įgyvendinti ES aukų direktyvą (2012/29/ES), taigi laikytis 
perk÷limo termino, kuris yra 2015 m. lapkričio 16 d., ir ragina Komisiją ir ES valstybes 
nares užtikrinti, kad pagal jos 28 straipsnį būtų renkami palyginami duomenys apie jos 
perk÷limą, visų pirma apie tai, kaip aukos, įskaitant d÷l diskriminacijos padarytų 
nusikaltimų aukas, pasinaudojo savo teis÷mis; mano, kad vis dar reikia daug padaryti 
remiant nusikaltimų aukas, teikti informaciją apie jų teises, užtikrinti veiksmingas 
kreipimosi sistemas ir mokymus policijos pareigūnams bei praktikuojantiems 
teisininkams, kad būtų sukurti pasitik÷jimu grindžiami santykiai su aukomis, kaip 
atskleista Pagrindinių teisių agentūros tyrime d÷l paramos aukoms; teigiamai vertina tai, 
kad 2013 m. priimtas Reglamentas d÷l apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo 
civilin÷se bylose; 

87. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 


