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8.1.2020 A9-0051/2

Grozījums Nr. 2
Thierry Mariani
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. vērš uzmanību uz vajāšanas un 
diskriminācijas gadījumiem, kuru pamatā ir 
etniskā izcelsme, valstspiederība, sociālā 
šķira, kasta, reliģija, pārliecība, valoda, 
vecums, dzimums, seksualitāte un 
dzimtiskā identitāte un kuri joprojām ir 
plaši izplatīti daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nopietnas bažas par to, ka 
cilvēki, kas cietuši no šiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, arvien biežāk saskaras ar 
neiecietīgu un naidpilnu reakciju; prasa 
saukt pie atbildības tos, kas vainojami 
minētajos pārkāpumos;

11. vērš uzmanību uz vajāšanas un 
diskriminācijas gadījumiem, kuru pamatā ir 
etniskā izcelsme, valstspiederība, sociālā 
šķira, kasta, reliģija, pārliecība, valoda, 
vecums, dzimums un seksualitāte un kuri 
joprojām ir plaši izplatīti daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nopietnas bažas par to, ka 
cilvēki, kas cietuši no šiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, arvien biežāk saskaras ar 
neiecietīgu un naidpilnu reakciju; prasa 
saukt pie atbildības tos, kas vainojami 
minētajos pārkāpumos;
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8.1.2020 A9-0051/3

Grozījums Nr. 3
Thierry Mariani
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka 2018. gadā piespiedu 
kārtā pārvietoto cilvēku skaits pārsniedza 
70 miljonus, no kuriem 26 miljoni bija 
bēgļi, 41 miljons — iekšzemē pārvietotas 
personas un 3,5 miljoni — patvēruma 
meklētāji10; norāda arī to, ka pasaulē ir ap 
12 miljoniem bezvalstnieku; uzskata, ka 
kari, konflikti, terorisms, vardarbība, 
politiskā apspiešana, vajāšana reliģijas vai 
pārliecības dēļ, nabadzība un ūdens un 
pārtikas trūkums palielina jaunu konfliktu 
risku un iedzīvotāju turpmākas 
pārvietošanas risku; atzīst, ka klimata 
pārmaiņu ietekme uz vidi, piemēram, 
ierobežotāka piekļuve drošam dzeramajam 
ūdenim, var ievērojami palielināt 
iedzīvotāju pārvietošanos;

_________________
10 UNHCR, ziņojums “Global Trends 2018” 
(“Globālās tendences 2018. gadā”), 2019. 
gada 19. jūnijs.

12. norāda, ka 2018. gadā piespiedu 
kārtā pārvietoto cilvēku skaits pārsniedza 
70 miljonus, no kuriem 26 miljoni bija 
bēgļi, 41 miljons — iekšzemē pārvietotas 
personas un 3,5 miljoni — patvēruma 
meklētāji10; norāda arī to, ka pasaulē ir ap 
12 miljoniem bezvalstnieku; uzskata, ka 
kari, konflikti, terorisms, vardarbība, 
politiskā apspiešana, vajāšana reliģijas vai 
pārliecības dēļ, nabadzība un ūdens un 
pārtikas trūkums palielina jaunu konfliktu 
risku un iedzīvotāju turpmākas 
pārvietošanas risku; atzīst, ka klimata 
pārmaiņu ietekme uz vidi, piemēram, 
ierobežotāka piekļuve drošam dzeramajam 
ūdenim, var ievērojami palielināt 
iedzīvotāju pārvietošanos; uzsver 
nepieciešamību atbalstīt “tiesības palikt 
savā dzimtenē”;
_________________
10 UNHCR, ziņojums “Global Trends 2018” 
(“Globālās tendences 2018. gadā”), 2019. 
gada 19. jūnijs.
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8.1.2020 A9-0051/4

Grozījums Nr. 4
Thierry Mariani
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka vārda un izteiksmes 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir noturīgu 
demokrātisku sabiedrību pamatā; nosoda 
tādu leģitīmu mērķu kā cīņa pret terorisma, 
valsts drošība un tiesībaizsardzība 
izmantošanu vārda brīvības ierobežošanai; 
nosoda plašsaziņas līdzekļu propagandu 
un maldinošu informāciju, kas vērsta pret 
minoritātēm; prasa nodrošināt labākos 
iespējamos aizsardzības pasākumus pret 
autoritāru valstu un nevalstisku 
dalībnieku, piemēram, teroristisku 
grupējumu, naida runu un radikalizāciju, 
dezinformācijas kampaņām un naidīgu 
propagandu, gan ES, gan starptautiskā 
līmenī izstrādājot tiesisku regulējumu ar 
mērķi apkarot hibrīddraudus, tostarp 
kiberkaru un informācijas karu, 
vienlaikus neapdraudot pamattiesības; 
atgādina, ka plašsaziņas līdzekļos ir 
jāatspoguļojas dažādu viedokļu 
plurālismam un šiem plašsaziņas 
līdzekļiem būtu jāatbalsta un jāievēro 
nediskriminācijas princips; šajā sakarībā 
uzsver, ka personām, kas pieder pie 
minoritātēm, vajadzētu būt tādai pat 
piekļuvei apraides līdzekļiem kā pārējiem 
iedzīvotājiem, tostarp viņu dzimtajā 
valodā;

14. uzsver, ka vārda un izteiksmes 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
gan tiešsaistē, gan bezsaistē ir noturīgu 
demokrātisku sabiedrību pamatā; nosoda 
tādu leģitīmu mērķu kā cīņa pret terorisma, 
valsts drošība un tiesībaizsardzība 
izmantošanu vārda brīvības ierobežošanai; 
atgādina, ka plašsaziņas līdzekļos ir 
jāatspoguļojas dažādu viedokļu 
plurālismam un šiem plašsaziņas 
līdzekļiem būtu jāatbalsta un jāievēro 
nediskriminācijas princips; šajā sakarībā 
uzsver, ka personām, kas pieder pie 
minoritātēm, vajadzētu būt tādai pat 
piekļuvei apraides līdzekļiem kā pārējiem 
iedzīvotājiem, tostarp viņu dzimtajā 
valodā;
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8.1.2020 A9-0051/5

Grozījums Nr. 5
Thierry Mariani
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda uz Parlamenta rezolūciju 
par cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma pārkāpumiem un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas darba 
svarīgumu; stingri iesaka Komisijai un 
EĀDD pastiprināt sadarbību ar 
Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteju, 
lai tā varētu iesaistīties topošajā rīcības 
plānā un uzraudzīt tā īstenošanu; aicina 
EĀDD regulāri ziņot Parlamentam par 
turpmākajiem pasākumiem, kas veikti 
saistībā ar visām steidzamajām 
rezolūcijām un/vai attiecīgajiem 
ieteikumiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Thierry Mariani
ID grupas vārdā
Lars Patrick Berg

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. aicina ES un tās dalībvalstis 
turpināt veidot alianses un stiprināt 
sadarbību ar daudzām valstīm un 
reģionālajām organizācijām, lai panāktu 
pozitīvas izmaiņas reliģijas vai ticības 
brīvības jomā, jo īpaši konflikta zonās, kur 
ticīgo grupas, piemēram, kristieši Tuvajos 
Austrumos, ir visneaizsargātākās; pilnībā 
atbalsta ES praksi uzņemties vadību 
saistībā ar tematiskām rezolūcijām ANO 
Cilvēktiesību padomē un saistībā ar 
reliģijas vai ticības brīvību — ANO 
Ģenerālajā asamblejā;

43. aicina ES un tās dalībvalstis 
turpināt veidot alianses un stiprināt 
sadarbību ar daudzām valstīm un 
reģionālajām organizācijām, lai panāktu 
pozitīvas izmaiņas reliģijas vai ticības 
brīvības jomā, jo īpaši konflikta zonās, kur 
ticīgo grupas ir visneaizsargātākās, 
vienlaikus nodrošinot īpašu un ilglaicīgu 
atbalstu kristiešiem Tuvajos Austrumos un 
neuzņemoties nekādas saistības, kas 
varētu kaitēt šīm kristiešu kopienām; 
pilnībā atbalsta ES praksi uzņemties vadību 
saistībā ar tematiskām rezolūcijām ANO 
Cilvēktiesību padomē un saistībā ar 
reliģijas vai ticības brīvību — ANO 
Ģenerālajā asamblejā;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Thierry Mariani
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā
(2019/2125(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. uzsver, ka ir steidzami jārisina tādi 
migrācijas plūsmu pamatcēloņi kā kari, 
konflikti, vajāšana, autoritāri režīmi, 
vajāšanas, nelegālās migrācijas tīkli, 
cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, 
nabadzība, ekonomiskā nevienlīdzība un 
klimata pārmaiņas un jārod ilgtspējīgi 
risinājumi, kas pamatojas cilvēktiesību un 
cieņas principu ievērošanā; uzsver, ka ir 
jārada likumīgi migrācijas kanāli un ceļi 
un jāveicina brīvprātīga atgriešanās, kad 
tas ir iespējams, tostarp saskaņā ar 
neizraidīšanas principu;

56. uzsver, ka ir steidzami jārisina tādi 
migrācijas plūsmu pamatcēloņi kā kari, 
konflikti, vajāšana, autoritāri režīmi, 
vajāšanas, nelegālās migrācijas tīkli, 
imigrācijas stimuli, cilvēku tirdzniecība, 
kontrabanda, nabadzība, ekonomiskā 
nevienlīdzība un klimata pārmaiņas, jārod 
ilgtspējīgi risinājumi, kas pamatojas 
cilvēktiesību un cieņas principu ievērošanā, 
un jāizveido brīvprātīgas atgriešanās 
iespējas;

Or. en


