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Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 
srityje ataskaita
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į persekiojimo ir 
diskriminacijos dėl etninės kilmės, 
tautybės, socialinės klasės, kastos, 
religijos, tikėjimo, kalbos, amžiaus, 
seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės atvejus, kurie vis dar plačiai 
paplitę daugelyje šalių ir visuomenių; yra 
labai susirūpinęs dėl vis labiau 
netolerantiškų ir pilnų neapykantos 
veiksmų prieš žmones, nukentėjusius nuo 
šių žmogaus teisių pažeidimų; ragina 
asmenis, atsakingus už šiuos pažeidimus, 
patraukti atsakomybėn;

11. atkreipia dėmesį į persekiojimo ir 
diskriminacijos dėl etninės kilmės, 
tautybės, socialinės klasės, kastos, 
religijos, tikėjimo, kalbos, amžiaus, lyties ir 
seksualinės orientacijos atvejus, kurie vis 
dar plačiai paplitę daugelyje šalių ir 
visuomenių; yra labai susirūpinęs dėl vis 
labiau netolerantiškų ir pilnų neapykantos 
veiksmų prieš žmones, nukentėjusius nuo 
šių žmogaus teisių pažeidimų; ragina 
asmenis, atsakingus už šiuos pažeidimus, 
patraukti atsakomybėn;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. atkreipia dėmesį į tai, kad 
priverstinai perkeltų asmenų skaičius 
2018 m. viršijo 70 mln., iš kurių 26 mln. 
buvo pabėgėliai, 41 mln. buvo šalies viduje 
perkelti asmenys ir 3,5 mln. buvo 
prieglobsčio prašytojai10; be to, pažymi, 
kad 12 mln. asmenų visame pasaulyje yra 
be pilietybės; mano, kad karai, konfliktai, 
politinė priespauda, persekiojimas dėl 
tikėjimo ar įsitikinimų, skurdas ir maisto 
stygius, nevienodos ekonominės plėtros 
sąlygos ir neigiamas klimato kaitos 
poveikis, ypač neturtingiausioms pasaulio 
šalims, didina naujų konfliktų riziką ir gali 
lemti tolesnį priverstinį gyventojų 
perkėlimą; pripažįsta, kad klimato kaitos 
poveikis aplinkai, pavyzdžiui, dar 
mažesnės galimybės gauti saugaus 
geriamojo vandens, gali dar labiau 
padidinti gyventojų perkėlimą;

_________________
10 Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 
reikalų komisaro biuras (UNHCR) – 2018 
m. ataskaita „Pasaulinės tendencijos“ (2019 
m. birželio 19 d.).

12. atkreipia dėmesį į tai, kad 
priverstinai perkeltų asmenų skaičius 
2018 m. viršijo 70 mln., iš kurių 26 mln. 
buvo pabėgėliai, 41 mln. buvo šalies viduje 
perkelti asmenys ir 3,5 mln. buvo 
prieglobsčio prašytojai10; be to, pažymi, 
kad 12 mln. asmenų visame pasaulyje yra 
be pilietybės; mano, kad karai, konfliktai, 
politinė priespauda, persekiojimas dėl 
tikėjimo ar įsitikinimų, skurdas ir maisto 
stygius, nevienodos ekonominės plėtros 
sąlygos ir neigiamas klimato kaitos 
poveikis, ypač neturtingiausioms pasaulio 
šalims, didina naujų konfliktų riziką ir gali 
lemti tolesnį priverstinį gyventojų 
perkėlimą; pripažįsta, kad klimato kaitos 
poveikis aplinkai, pavyzdžiui, dar 
mažesnės galimybės gauti saugaus 
geriamojo vandens, gali dar labiau 
padidinti gyventojų perkėlimą; pabrėžia, 
kad reikia remti „teisę likti savo gimtojoje 
šalyje“;
_________________
10 Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 
reikalų komisaro biuras (UNHCR) – 2018 
m. ataskaita „Pasaulinės tendencijos“ (2019 
m. birželio 19 d.).
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14 dalis
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14. pabrėžia, kad žodžio ir saviraiškos 
laisvė, taip pat žiniasklaidos pliuralizmas 
internete ir ne internete, yra atsparios 
demokratinės visuomenės pagrindas; 
smerkia teisėtų tikslų, pvz., kovos su 
terorizmu, valstybės saugumo ir 
teisėsaugos, naudojimą siekiant apriboti 
saviraiškos laisvę; smerkia žiniasklaidos 
propagandą ir klaidingą informaciją, 
nukreiptus prieš mažumas; ragina, 
sukurti kuo geresnes apsaugos nuo 
neapykantos kalbų ir radikalizacijos, 
vykdomų dezinformacijos kampanijų ir 
priešiškos propagandos, ypač tų, kurias 
vykdo autoritarinės valstybės ir 
nevalstybiniai subjektai, kaip antai 
teroristinės grupės, priemones, sukuriant 
ES ir tarptautinio lygmens teisinę sistemą, 
skirtą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, 
įskaitant kibernetinį ir informacinį karą, 
tačiau nepažeidžiant pagrindinių teisių; 
primena, kad žiniasklaida turėtų atspindėti 
įvairių nuomonių pliuralizmą bei remti 
nediskriminavimo principą ir jo laikytis; 
todėl pabrėžia, kad mažumoms 
priklausantys asmenys turėtų turėti tokią 
pat, kaip ir kiti asmenys, prieigą prie 
transliuojamosios žiniasklaidos, įskaitant 
transliacijas jų kalba;

14. pabrėžia, kad žodžio ir saviraiškos 
laisvė, taip pat žiniasklaidos pliuralizmas 
internete ir ne internete, yra atsparios 
demokratinės visuomenės pagrindas; 
smerkia teisėtų tikslų, pvz., kovos su 
terorizmu, valstybės saugumo ir 
teisėsaugos, naudojimą siekiant apriboti 
saviraiškos laisvę; primena, kad 
žiniasklaida turėtų atspindėti įvairių 
nuomonių pliuralizmą bei remti 
nediskriminavimo principą ir jo laikytis; 
todėl pabrėžia, kad mažumoms 
priklausantys asmenys turėtų turėti tokią 
pat, kaip ir kiti asmenys, prieigą prie 
transliuojamosios žiniasklaidos, įskaitant 
transliacijas jų kalba;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kokios svarbios jo 
rezoliucijos dėl žmogaus teisių, 
demokratijos ir teisinės valstybės principų 
pažeidimų, taip pat koks svarbus Žmogaus 
teisių pakomitečio darbas; primygtinai 
rekomenduoja Komisijai ir EIVT tvirčiau 
bendradarbiauti su Parlamento Žmogaus 
teisių pakomitečiu, kad šis pakomitetis 
galėtų aktyviai prisidėti prie minėto 
būsimo veiksmų plano ir stebėti jo 
įgyvendinimą; ragina EIVT Parlamentui 
reguliariai teikti tolesnių veiksmų, kurių 
ėmėsi pagal visas skubias rezoliucijas ir 
(arba) pagal visas jose pateiktas 
rekomendacijas, ataskaitas;

Išbraukta.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. ragina ES ir jos valstybes nares 
toliau kurti sąjungas ir stiprinti 
bendradarbiavimą su įvairiomis šalimis ir 
regioninėmis organizacijomis, siekiant 
teigiamų pokyčių, susijusių su religijos ir 
tikėjimo laisve, ypač konfliktų zonose, 
kuriose religinės grupės, kaip antai 
krikščionys Artimuosiuose Rytuose, yra 
ypač pažeidžiamos; visapusiškai pritaria 
ES praktikai Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių taryboje ir JT Generalinėje 
Asamblėjoje imtis iniciatyvos rengiant 
temines rezoliucijas religijos ir tikėjimo 
laisvės klausimais;

43. ragina ES ir jos valstybes nares 
toliau kurti sąjungas ir stiprinti 
bendradarbiavimą su įvairiomis šalimis ir 
regioninėmis organizacijomis, siekiant 
teigiamų pokyčių, susijusių su religijos ir 
tikėjimo laisve, ypač konfliktų zonose, 
kuriose religinės grupės labiausiai 
pažeidžiamos, kartu užtikrinant ypatingą 
parama krikščioniams Artimuosiuose 
Rytuose, ir neprisiimti jokių 
įsipareigojimų, kurie pakenktų šioms 
krikščionių bendruomenėms; visapusiškai 
pritaria ES praktikai Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinėje 
Asamblėjoje imtis iniciatyvos rengiant 
temines rezoliucijas religijos ir tikėjimo 
laisvės klausimais;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56. pabrėžia, kad reikia skubiai šalinti 
pagrindines migracijos srautų priežastis, 
tokias kaip karai, konfliktai, autoritariniai 
režimai, persekiojimai, neteisėtos 
migracijos tinklai, prekyba žmonėmis, 
kontrabanda, skurdas, ekonominė nelygybė 
ir klimato kaita, ir surasti ilgalaikius 
sprendimus, grindžiamus pagarba žmogaus 
teisėms ir orumui; pabrėžia, kad reikia 
sukurti teisėtus migracijos kanalus ir 
būdus, taip pat, kai įmanoma, lengvinti 
savanoriškus grįžimus, vadovaujantis 
negrąžinimo principu;

56. pabrėžia, kad reikia skubiai šalinti 
pagrindines migracijos srautų priežastis, 
tokias kaip karai, konfliktai, autoritariniai 
režimai, persekiojimai, neteisėtos 
migracijos tinklai, imigracijos paskatos, 
prekyba žmonėmis, kontrabanda, skurdas, 
ekonominė nelygybė ir klimato kaita, 
surasti ilgalaikius sprendimus, grindžiamus 
pagarba žmogaus teisėms ir orumui, taip 
pat sukurti savanoriško grįžimo 
mechanizmus;

Or. en


