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15.12.2014 B8-0350/1 

Pakeitimas  1 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ca. kadangi saugumo politikoje 

pagrindinis d÷mesys netur÷tų būti 

skiriamas represijai, į šią politiką reik÷tų 

įtraukti prevencijos aspektą; kadangi 

ekonomin÷s ir socialin÷s nelygyb÷s, 

pažeidžiančios socialines teises ir ypač 

mažinančios galimybę naudotis 

pagrindin÷mis teis÷mis ir piliečių 

laisv÷mis bei šių teisių ir laisvių 

veiksmingumą, did÷jimo laikotarpiu yra 

itin svarbu akcentuoti prevencijos 

politiką;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Pakeitimas  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi ypatingas d÷mesys turi būti 

skiriamas paramai visoms nukaltimų 

aukoms ir jų apsaugai visoje ES; 

D. kadangi ypatingas d÷mesys turi būti 

skiriamas paramai visoms nusikaltimų, visų 

pirma organizuoto nusikalstamumo ir 

prekybos žmon÷mis, aukoms ir jų apsaugai 

visoje ES; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Pakeitimas  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina naujos ateinantiems 

ketveriems metams skirtos VSS rengimą; 

pažymi, kad nuo to laiko, kai buvo sukurta 

dabartin÷ VSS, kilo naujų pavojų saugumui 

ir yra asmenų, skatinančių parengti kitokį 

politinį atsaką; be to, pakartoja, kad, 

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Pagrindinių 

teisių chartija buvo įtraukta į Sąjungos 

teisę; tod÷l mano, kad dabartinę VSS reikia 

išsamiai įvertinti, atnaujinti ir patobulinti; 

1. pažymi, kad rengiama nauja 

ateinantiems ketveriems metams skirta 

VSS; pažymi, kad nuo to laiko, kai buvo 

sukurta dabartin÷ VSS, kilo naujų pavojų 

saugumui ir yra asmenų, skatinančių 

parengti kitokį politinį atsaką; be to, 

pakartoja, kad, įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai, Pagrindinių teisių chartija buvo 

įtraukta į Sąjungos teisę; tod÷l mano, kad 

dabartinę VSS reikia išsamiai įvertinti, 

atnaujinti ir patobulinti – tai turi būti 

daroma nepriklausomai, skaidriai ir 

atskaitingai; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Pakeitimas  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. mano, kad rengiant veiksmingą VSS 

Europolas, artimai bendradarbiaudamas 

su kitomis atitinkamomis ES ir valstybių 

narių institucijomis, turi išnagrin÷ti, su 

kokiais pavojais saugumui susiduriama; 

2. mano, kad rengiant veiksmingą VSS 

reikia išsamiai išnagrin÷ti, su kokiais 

pavojais saugumui, su kuriais tenka kovoti 

atitinkamoms ES ir valstybių narių 

institucijoms dalyvaujant NVO ir 

pilietin÷s visuomen÷s asociacijoms, 

susiduriama; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Pakeitimas  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. dar kartą reiškia susirūpinimą tuo, 

kad nuolat trūksta išsamios ir 

visapusiškos saugumo pad÷ties Europos 

lygmeniu analiz÷s; tod÷l dar kartą teigia, 

kad dabartin÷s saugumo pad÷ties 

pristatymas daugiausia remiasi tam tikrų 

gr÷smių saugumui subjektyviu suvokimu 

ir vertinimu tinkamai neišanalizavus visų 

pad÷ties aspektų ir nesiremiant 

konkrečiais ir tiksliais faktais; mano, kad 

tam, jog saugumo politika būtų išties 

veiksminga, į ją reik÷tų taip pat įtraukti 

išsamią prevencijos politiką; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Pakeitimas  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. susirūpinęs pastebi, kad sparčiai auga 

ES piliečių, kurie vyksta į konflikto zonas 

su tikslu prisijungti prie teroristinių 

organizacijų ir v÷liau grįžta į ES 

teritoriją, skaičius; d÷l jų ES vidaus 

saugumui kyla naujo pobūdžio rizika; 

siekia užkirsti kelią šiai nerimą keliančiai 

tendencijai, taikydamas daugialypį 

požiūrį, įskaitant, i) išsamiai 

nagrin÷damas veiksnius, kurie yra šių 

tendencijų priežastis, pavyzdžiui, 

radikalizmą, netoleranciją ir 

diskriminaciją, skatinant politinę bei 

religinę toleranciją, pl÷tojant socialinę 

sanglaudą ir integraciją, palengvinant 

reintegraciją, ii) analizuodamas paskatas 

vykdyti ekstremizmu pagrįstus 

teroristinius išpuolius ir jungtis prie 

teroristinių organizacijų ir sukurdamas 

jiems atsvarą, iii) užkirsdamas kelią 

verbavimui dalyvauti konfliktuose ir 

dalyvavimui juose, įskaitant užsienio 

kovotojų keliones į konflikto zonas, ir jį 

stabdydamas pasinaudojant 

atitinkamomis teisin÷mis sistemomis, iv) 

trukdydamas teikti finansinę paramą 

teroristin÷ms organizacijoms ir asmenims, 

norintiems prie jų prisijungti, ir v) 

numatydamas baudžiamąjį persekiojimą 

visais įmanomais atvejais; 

5. primena, kad norint, jog ES būtų 

patikima žmogaus teisių apsaugos ES 

viduje ir už jos ribų r÷m÷ja, vadinamoji 

kova su terorizmu turi būti vykdoma 

vadovaujantis įvairius aspektus (kovą su 

diskriminacija, politinę ir socialinę 

emancipaciją, kovą su nelygybe ir t. t.) 

apimančiu požiūriu kartu visapusiškai 

gerbiant pagrindines teises ir piliečių 

laisves; mano, kad reik÷tų vykdyti 

demokratinę ir atskaitingą tokios 

strategijos priežiūrą ES ir nacionaliniu 

lygmeniu, tai pat tur÷tų būti aiškiai 

parodoma, kad laikomasi kovoje su 

terorizmu naudojamų būdų ir priemonių 

būtinumo bei proporcingumo ir 

nekaltumo prezumpcijos principų, taip pat 

gerbiama teis÷ į realią teisminę priežiūrą; 



 

AM\1043949LT.doc  PE545.598v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Pakeitimas  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. pažymi, kad pavojai saugumui tapo 

įvairesni, labiau tarptautiniai, daugialypiai 

ir asimetriški, tod÷l norint juos įveikti 

būtinas glaudesnis tarpvalstybinis ir 

tarpžinybinis bendradarbiavimas; ragina 

valstybes nares veiksmingiau 

bendradarbiauti vykdant operatyvinę 

veiklą, dažniau naudotis esamomis 

vertingomis priemon÷mis, kaip antai 

jungtin÷s tyrimų grup÷s, ir operatyviau bei 

efektyviau dalytis svarbiais duomenimis ir 

informacija, laikantis deramos duomenų 

apsaugos ir privatumo apsaugos 

priemonių; šiomis aplinkyb÷mis pabr÷žia, 

kad be galo svarbu greitai priimti siūlomą 

Duomenų apsaugos direktyvą siekiant 

parengti išsamią teisinę bazę, kad būtų 

galima dalytis duomenimis teis÷saugos 

srityje; pažymi, kad siekiant toliau skatinti 

valstybių narių operatyvinį 

bendradarbiavimą, reikia ir toliau taikyti 

pasitik÷jimo ugdymo priemones; tod÷l 

pritaria šalių teisininkams skirtų Europos 

mokymo ir mainų programų stiprinimui 

siekiant toliau skatinti Europos 

teis÷saugos kultūrą;  

6. pažymi, kad pavojai saugumui tapo 

įvairesni, labiau tarptautiniai, daugialypiai 

ir asimetriški, tod÷l norint juos įveikti 

būtinas glaudesnis tarpvalstybinis ir 

tarpžinybinis bendradarbiavimas; ragina 

valstybes nares veiksmingiau 

bendradarbiauti vykdant operatyvinę 

veiklą, dažniau naudotis esamomis 

vertingomis priemon÷mis, kaip antai 

jungtin÷s tyrimų grup÷s, ir operatyviau bei 

efektyviau dalytis svarbiais duomenimis ir 

informacija, kartu visapusiškai taikant 

duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos 

garantijas; šiomis aplinkyb÷mis pabr÷žia, 

kad be galo svarbu greitai priimti siūlomą 

Duomenų apsaugos direktyvą siekiant 

parengti išsamią teisinę bazę, kad būtų 

galima dalytis duomenimis teis÷saugos 

srityje; pažymi, kad siekiant toliau skatinti 

valstybių narių operatyvinį 

bendradarbiavimą, reikia ir toliau taikyti 

pasitik÷jimo ugdymo priemones; tod÷l 

pritaria šalių teisininkams skirtų Europos 

mokymo ir mainų programų stiprinimui;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Pakeitimas  8 

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

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. pabr÷žia vidinių ir išorinių saugumo 

aspektų der÷jimo svarbą; mano, kad 

reik÷tų kiek galima labiau padidinti 

bendrosios užsienio politikos ir teisingumo 

ir vidaus reikalų (TVR) priemonių, 

įskaitant keitimąsi informacija bei 

policijos ir teisminio bendradarbiavimo su 

trečiosiomis šalimis, ypač naudojantis 

savitarpio pagalbos baudžiamosiose 

bylose susitarimais, sąveiką visiškai 

laikantis ES sutarties 2, 3, 6 ir 21 

straipsniuose išd÷stytų principų; 

atsižvelgdamas į tai pabr÷žia, kad visi 

susiję subjektai, įskaitant ES kovos su 

terorizmu koordinatorių ir ES kovos su 

prekyba žmon÷mis koordinatorių, tur÷tų 

artimai bendradarbiauti integruodami 

vidaus ir išor÷s aspektus; 

11. pabr÷žia, kad nustatant ir 

įgyvendinant VSS reik÷tų atsižvelgti į 

saugumo politikos vidinių ir išorinių 

aspektų tarpusavio sąveiką ir kad 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje abiem 

aspektais veikiančios Sąjungos institucijos 

ir agentūros turi vykdyti savo užduotis 

visapusiškai gerbdamos ES teis÷s (visų 

pirma ES sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsnius) 

ir Pagrindinių teisių chartijos vertybes ir 

principus; ragina Komisiją ir valstybes 

nares vykdant vidaus ir išor÷s politiką 

vykdyti savo pareigas gerbti ir skatinti 

pagrindines teises ir laives ir vertybes bei 

demokratinius principus, numatytus ES 

sutartyse bei jų pasirašytose ir 

ratifikuotose tarptautin÷se konvencijose ir 

susitarimuose. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Pakeitimas  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0350/2014 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabr÷žia, kad reikia suteikti tinkamus 

finansinius išteklius siekiant tinkamai 

įgyvendinti VSS numatytas priemones, 

visų pirma, užtikrinti, kad ES agentūros, 

pavyzdžiui, Europolas ir Eurojustas, 

tur÷tų pakankamą įrangą, kad gal÷tų 

vykdyti joms skirtas užduotis; 

atsižvelgdamas į tai pripažįsta, kokį svarbų 

vaidmenį rengiant priemones, skirtas kovai 

su terorizmu ir pavojingu bei organizuotu 

nusikalstamumu, gali atlikti moksliniai 

tyrimai ir inovacijos; 

12. pripažįsta, kokį svarbų vaidmenį 

rengiant priemones, skirtas veiksmingesnei 

kovai su terorizmu, pavojingu ir 

organizuotu nusikalstamumu bei prekyba 

žmon÷mis gali atlikti moksliniai įvairių 

sričių tyrimai; 

Or. en 

 

 


