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21.2.2018 A8-0025/27 

Pakeitimas 27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į Europos Tarybos 

parlamentinės asamblėjos susijusias 

rezoliucijas, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Pakeitimas 28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ua. kadangi „mano, kad 

tarpinstituciniai susitarimai turi teisinio 

poveikio tik ES institucijų tarpusavio 

santykiams ir todėl jie nėra negriežtosios 

teisės priemonės atsižvelgiant į teisinio 

poveikio trečiosioms šalims aspektą“ (t. y. 

atskirų valstybių narių), kaip nurodyta 

2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijoje dėl 

negriežtosios teisės (angl. soft law) 

priemonių panaudojimo institucinės ir 

teisinės reikšmės (2007/2028(INI)) 15 

dalyje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Pakeitimas 29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ub. kadangi pabėgėliams krikščionims 

valstybių narių prieglobsčio prašytojų 

centruose gresia fanatiškų musulmonų, 

gyvenančių pagal šariato teisę, išpuoliai ir 

netgi grasinimai mirtimi; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Pakeitimas 30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Uc. kadangi ES sutarties 4 straipsnio 2 

dalyje nurodyta, kad „Sąjunga gerbia 

valstybių narių lygybę prieš Sutartis bei 

nacionalinį jų savitumą, neatsiejamą nuo 

pagrindinių politinių bei konstitucinių jų 

struktūrų, įskaitant regioninę ir vietos 

savivaldą. Ji gerbia esmines valstybines jų 

funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio 

vientisumo, viešosios tvarkos bei 

nacionalinio saugumo užtikrinimą. 

Kiekviena valstybė narė išimtinai išlieka 

atsakinga visų pirma už savo nacionalinį 

saugumą“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Pakeitimas 31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad nei nacionaliniu 

suverenitetu, nei subsidiarumu negalima 

pagrįsti ar pateisinti valstybės narės 

sistemingo atsisakymo laikytis pagrindinių 

Europos Sąjungos vertybių, kuriomis 

remiantis buvo parengti ES sutarčių 

įžanginiai straipsniai, kuriuos savo noru 

pasirašė ir kurių laikytis įsipareigojo visos 

valstybės narės; 

1. pabrėžia, kad nei nacionaliniu 

suverenitetu, nei subsidiarumu negalima 

pagrįsti ar pateisinti valstybės narės 

sistemingo atsisakymo laikytis pagrindinių 

Europos Sąjungos vertybių, kuriomis 

remiantis buvo parengti ES sutarčių 

įžanginiai straipsniai, kuriuos savo noru 

pasirašė ir kurių laikytis įsipareigojo visos 

valstybės narės; taip pat tvirtina, kad 

pagrindinių vertybių ir principų 

apibrėžimas yra gyvas ir nuolatinis 

procesas ir jį reikėtų vykdyti remiantis 

žmogaus orumu, atsižvelgiant į ypatingą 

kiekvienos valstybės narės visuomenės 

vertybių sistemą; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Pakeitimas 32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. pabrėžia būtinybę vengti 

vienašališkų nediskriminavimo principo 

taikymo aiškinimų ir atmeta bandymą 

priskirti Pagrindinių teisių chartijos 21 

straipsniui ypatingą vaidmenį, palyginti 

su kitomis (vienodai svarbiomis) joje 

išdėstytomis nuostatomis; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Pakeitimas 33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1b. primena, kad ES sutarties 67 

straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga 

sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo 

erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės 

teisės ir skirtingos valstybių narių teisinės 

sistemos bei tradicijos; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Pakeitimas 34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1c. primena, kad ES sutarties 4 

straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 

„Sąjunga gerbia valstybių narių lygybę 

prieš Sutartis bei nacionalinį jų savitumą, 

neatsiejamą nuo pagrindinių politinių bei 

konstitucinių jų struktūrų, įskaitant 

regioninę ir vietos savivaldą. Ji gerbia 

esmines valstybines jų funkcijas, įskaitant 

valstybės teritorinio vientisumo, viešosios 

tvarkos bei nacionalinio saugumo 

užtikrinimą. Kiekviena valstybė narė 

išimtinai išlieka atsakinga visų pirma už 

savo nacionalinį saugumą“; 

Or. en 



 

AM\1146496LT.docx  PE616.048v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Pakeitimas 35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad Parlamentas, Komisija 

ir Taryba turi nuolat stebėti, kad valstybės 

narės laikytųsi Kopenhagos kriterijų, 

kuriuos jos atitiko stojimo metu, ir vesti 

nuolatinį dialogą šiuo klausimu; 

2. pažymi, kad Parlamentas, Komisija 

ir Taryba turi nuolat stebėti, kad valstybės 

narės laikytųsi Kopenhagos kriterijų, 

kuriuos jos atitiko stojimo metu, ir vesti 

nuolatinį dialogą šiuo klausimu; atkreipia 

dėmesį į tai, kad platesnis klausimas yra, 

ar ES institucijos, visų pirma Europos 

Parlamentas ir Komisija, turi teisę 

reikalauti, kad valstybė narė atliktų 

poveikio vertinimą dėl papildomų pareigų, 

įgyvendinant Kopenhagos kriterijus ir ES 

pagrindinių teisių teisės aktus; 

Or. en 

 

 


