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2.9.2015 A8-0230/4 

Pakeitimas  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 46a. smerkia visų formų smurtą ir 

diskriminaciją, vykdomus Europos 

Sąjungos teritorijoje, ir reiškia 

susirūpinimą d÷l šių reiškinių 

padažn÷jimo; prašo Komisiją ir valstybes 

nares prisiimti konkrečius politinius 

įsipareigojimus siekiant kovoti su visų 

formų rasizmu, įskaitant antisemitizmą, 

islamofobiją, afrofobiją ir priešiškumą 

romams; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Pakeitimas  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

116. 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 pagrindin÷s teis÷s turi būti 
įtrauktos į visus ES migracijos politiką 
aspektus ir reikia atlikti išsamų visų 
priemonių ir mechanizmų, susijusių su 
migracija, prieglobsčiu ir sienų apsauga, 
poveikio pagrindin÷ms migrantų teis÷ms 
vertinimą; visų pirma, ragina valstybes 
nares gerbti pažeidžiamų migrantų teises;  

– atkreipia d÷mesį į tai, kad būtina 
nustatyti holistinį ES požiūrį, kuriuo 
remiantis būtų užtikrintas jos vidaus ir 
išor÷s politikos suderinamumas; ragina ES 
ir valstybes nares pagarbą migrantų teis÷ms 
laikyti svarbiausiu bet kokių dvišalių ar 
daugiašalių migracijos srities 
bendradarbiavimo susitarimų su ES 
nepriklausančiomis šalimis, taip pat 

116. smerkia tai, kad daug prieglobsčio 

prašytojų ir migrantų, norinčių patekti į 

Europos Sąjungą, toliau žūsta Viduržemio 
jūroje, ir taip pat smerkia neteis÷tai 
gabenančių žmones ir vykdančių prekybą 
žmon÷mis asmenų vaidmenį; pabr÷žia, kad 
ES ir valstyb÷s nar÷s tur÷tų imtis 

energingų ir privalomų priemonių, 
siekdamos užkirsti kelią naujoms 
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 pagrindin÷s teis÷s turi būti 
įtrauktos į visus ES migracijos politiką 
aspektus ir reikia atlikti išsamų visų 
priemonių ir mechanizmų, susijusių su 
migracija, prieglobsčiu ir sienų apsauga, 
poveikio pagrindin÷ms migrantų teis÷ms 
vertinimą; visų pirma, ragina valstybes 
nares gerbti pažeidžiamų migrantų teises;  

– atkreipia d÷mesį į tai, kad būtina 
nustatyti holistinį ES požiūrį, kuriuo 
remiantis būtų užtikrintas jos vidaus ir 
išor÷s politikos suderinamumas; ragina ES 
ir valstybes nares pagarbą migrantų teis÷ms 
laikyti svarbiausiu bet kokių dvišalių ar 
daugiašalių migracijos srities 
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readmisijos susitarimų, partneryst÷s 
judumo srityje ir techninio 
bendradarbiavimo susitarimų, aspektu;  

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

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

– pabr÷žia pagrindinę teisę prašyti 
prieglobsčio; ragina ES ir valstybes nares 
numatyti naujus saugius teis÷to patekimo į 
Europos Sąjungą būdus siekiant sumažinti 
pavojus, kurie kyla bandant neteis÷tai 
patekti į ES, skirti šiam tikslui pakankamai 
išteklių ir kovoti su neteis÷to žmonių 
gabenimo ir prekybos žmon÷mis tinklais, 
kurie siekia pelno keldami pavojų migrantų 
gyvyb÷ms ir juos išnaudodami seksualiai 
bei darbui;  

– ragina visas valstybes nares dalyvauti ES 
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 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; 

bendradarbiavimo susitarimų su ES 
nepriklausančiomis šalimis, taip pat 
readmisijos susitarimų, partneryst÷s 
judumo srityje ir techninio 
bendradarbiavimo susitarimų, aspektu;  

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

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

– pabr÷žia pagrindinę teisę prašyti 
prieglobsčio; ragina ES ir valstybes nares 
numatyti naujus saugius teis÷to patekimo į 
Europos Sąjungą būdus siekiant sumažinti 
pavojus, kurie kyla bandant neteis÷tai 
patekti į ES, skirti šiam tikslui pakankamai 
išteklių ir kovoti su neteis÷to žmonių 
gabenimo ir prekybos žmon÷mis tinklais, 
kurie siekia pelno keldami pavojų migrantų 
gyvyb÷ms ir juos išnaudodami seksualiai 
bei darbui;  

– ragina visas valstybes nares dalyvauti ES 
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 skiriant tiems prieglobsčio 
prašytojams, kuriems reikalingos specialios 
procedūrin÷s garantijos; 

– ragina nustatyti veiksmingą ir suderintą 
ES prieglobsčio sistemą, pagal kurią 
prieglobsčio prašytojai būtų sąžiningai 
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– 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;  

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;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Pakeitimas  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 116a. griežtai smerkia tai, kad Sąjunga ir 

valstyb÷s nar÷s nesugeba pasiekti politinio 

susitarimo ir nuspręsti d÷l atsako, kuris 

nepažeistų teisin÷s valstyb÷s, 

demokratijos, pagarbos žmogaus teis÷ms 

ir jų skatinimo vertybių bei principų ir 

kuriuo būtų išspręsta daugelį metų 

trunkanti tragiška migrantų, pab÷g÷lių ir 

prieglobsčio prašytojų pad÷tis, ir taip pat 

griežtai smerkia politinį atsaką, kuriuo 

pirmenyb÷ teikiama vis labiau į saugumą 

ir represijas orientuotai Sąjungos ir 

valstybių narių migracijos politikai, 

įskaitant pri÷mimo ir pab÷g÷lio statuso 

suteikimo sąlygas, kurias simbolizuoja 

sienų statymas ir spygliuotos vielos tvorų 

tv÷rimas bei atsisakymas pasiūlyti teis÷tus 

patekimo į Europos Sąjungą būdus, o d÷l 

to daug prieglobsčio prašytojų ir migrantų 

priversti rizikuodami gyvybe naudotis vis 

pavojingesniais patekimo būdais ir 

pasikliauti nelegalios imigracijos 

tarpininkais bei kontrabandininkais; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Pakeitimas  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 116b. ragina nutraukti derybas d÷l bet 

kokio pobūdžio susitarimų su trečiosiomis 

šalimis, kurios negarantuoja pab÷g÷lių 

apsaugos ir nepaiso pagrindinių teisių, 

pavyzdžiui, Eritr÷ja, Sudanu, Somaliu, 

Etiopija ir Egiptu, iš kurių b÷ga 

pab÷g÷liai, ir sustabdyti Chartumo bei 

Rabato procesus; be to, prašo sustabdyti 

bet kokios finansin÷s pagalbos teikimą 

Egipto ir Eritr÷jos režimams, atsižvelgiant 

JTO ir NVO ataskaitas d÷l žmogaus teisių 

pažeidimų šiose šalyse;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Pakeitimas  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 116c. ragina Sąjungą ir valstybes nares 

priimti reikalingus teis÷s aktus, kad būtų 

įgyvendintas solidarumo principas, kaip 

numatyta SESV 80 straipsnyje; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Pakeitimas  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

117 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 117a. ragina laikinai netaikyti galiojančių 

readmisijos susitarimų ir laikinai 

sustabdyti derybas d÷l naujų readmisijos 

susitarimų, kol nebus užbaigtas tokių 

susitarimų vertinimas; prašo Komisijos 

imtis konkrečių veiksmų, kurie atitiktų 

2011 m. paskelbtą jos kritišką ataskaitą 

d÷l ES readmisijos priemonių ir 

susitarimų su trečiosiomis šalimis; 

smerkia tai, kad sudarant vizų režimo 

liberalizavimo ar partneryst÷s susitarimus 

su ES nepriklausančiomis šalimis vis 

dažniau numatomas privalomas 

readmisijos susitarimo sudarymas; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Pakeitimas  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

135 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

135. apgailestauja d÷l to, kaip finansų ir 

ekonomikos kriz÷ bei valstyb÷s skolos 

kriz÷, taip pat biudžeto apribojimai padar÷ 

neigiamą poveikį ekonomin÷ms, 

pilietin÷ms, socialin÷ms ir kultūrin÷ms 

teis÷ms, d÷l to išaugo nedarbas, skurdas ir 

padaug÷jo mažų garantijų darbo bei 

prastų gyvenimo sąlygų, išaugo atskirtis ir 

izoliacija, ypač valstyb÷se nar÷se, kurioms 

nustatytos griežto ekonominio koregavimo 

programos, ir pabr÷žia, kad remiantis 

neseniai paskelbtu Eurostato pranešimu, 

šiuo metu vienas iš keturių Europos 

gyventojų yra ant skurdo ir atskirties 

rizikos slenksčio; 

135. pabr÷žia ir smerkia griežto taupymo 

politikos, patvirtintos ir taikomos 

reaguojant į ekonomikos ir finansų krizę, 

pasekmes – pažeidžiamas ir bloginamas 

pagrindines, ekonomines, socialin÷s ir 

kultūrines teises, ypač teisę į darbą, teisę į 

sveikatos priežiūrą, teisę į socialinę 

apsaugą, teisę į švietimą, teisę į 

aprūpinimą būstu, socialinius teis÷s aktus 

ir ypač darbo teis÷s srities, darbo 

užmokesčio ir pensijų mažinimą, 

nelygyb÷s didinimą, skurdą, garantijų 

maž÷jimą, netipinio darbo formas, atskirtį 

ir izoliaciją, kurie įgyja didelį ir 

nepriimtiną mastą šalyse, turinčiose 

paklusti trejetui, Sąjungos 

memorandumams ar ekonominio 

koregavimo programoms; pabr÷žia, kad, 

remiantis neseniai paskelbtu Eurostato 

pranešimu, šiuo metu kas ketvirtam ES 

piliečiui gresia skurdas ir atskirtis; 

primena, kad nuo itin prastų gyvenimo 

sąlygų ypač kenčia vaikai, moterys ir 

pagyvenę žmon÷s, jos verčia gyventojus 

daug ko atsisakyti ir d÷l jų pažeidžiamos 

pagrindin÷s teis÷s ir laisv÷s;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Pakeitimas  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

135 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 135a. griežtai smerkia beprecedentį 

ekonominių ir socialinių teisių naikinimą, 

ypač Sąjungos periferijoje esančiose 

valstyb÷se, ir autoritarinį griežto taupymo 

priemonių tvirtinimą ir taikymą, nes tai 

kelia klausimų d÷l galimyb÷s visiems 

vienodai naudotis teis÷mis ir atima 

galimybes iš tam tikros asmenų grup÷s, 

visų pirma migrantų ir prieglobsčio 

prašytojų, de facto arba de jure naudotis 

tam tikromis pagrindin÷mis teis÷mis; 

pabr÷žia, kad ši pad÷tis dar labiau ardo 

mūsų visuomen÷s ir demokratijos 

pamatus; smerkia politikų ir politikių 

pareiškimus, kuriais siekiama 

pažeidžiamas gyventojų, visų pirma 

imigrantų, grupes paversti atpirkimo 

ožiais; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Pakeitimas  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

137 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

137. pakartoja, kad ES institucijos ir 
valstyb÷s nar÷s, įgyvendinančios 
struktūrines savo socialinių ir ekonominių 
sistemų reformas, nuolat turi pareigą 
laikytis Chartijos ir tarptautinių 
įsipareigojimų, tod÷l joms tenka 
atsakomyb÷ už priimtus sprendimus; 
primena savo raginimą griežto ekonominio 

koregavimo programas suderinti su SESV 
151 straipsnyje nustatytais ES tikslais, 
įskaitant užimtumo skatinimą ir gyvenimo 
bei darbo sąlygų gerinimą; primena, kad 
veiksmingai įtraukiant parlamentus reikia 
užtikrinti visapusišką demokratinę ES 
institucijų ir valstybių narių įgyvendinamų 
priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į 
krizę, priežiūrą;  

137. pakartoja, kad ES institucijos ir 
valstyb÷s nar÷s, įgyvendinančios 
struktūrines savo socialinių ir ekonominių 
sistemų reformas, nuolat turi pareigą 
laikytis Chartijos ir tarptautinių 
įsipareigojimų, tod÷l joms tenka 
atsakomyb÷ už priimtus sprendimus ir jų 

socialines ir ekonomines pasekmes; 
primena savo raginimą patvirtinti 
programas ir priemones, kuriomis 

prisidedama prie SESV 151 straipsnyje 
nustatytų ES tikslų, įskaitant užimtumo 
skatinimą ir gyvenimo bei darbo sąlygų 
gerinimą, įgyvendinimo; primena, kad 
veiksmingai įtraukiant parlamentus reikia 
užtikrinti visapusišką demokratinę ES 
institucijų ir valstybių narių įgyvendinamų 
priemonių, kurių buvo imtasi reaguojant į 
krizę, priežiūrą;  

Or. fr 

 
 


