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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

(2019/2199(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV),

– atsižvelgdamas į nuorodas ankstesniuose pranešimuose dėl pagrindinių teisių padėties 
Europos Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į Strasbūre 2020 m. sausio 13 d. vykusios plenarinės sesijos diskusijas 
dėl skubių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant spręsti benamystės problemą Europoje,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramsčio 19-ąjį principą, kuriuo nustatyta, kad 
„asmenims, kuriems labiausiai to reikia, suteikiamas kokybiškas socialinis būstas arba 
teikiama parama aprūpinant būstu“,

– atsižvelgdamas į pataisytos Europos socialinės chartijos 31 straipsnį dėl teisės į būstą,

– atsižvelgdamas į pozicijas, kurias JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas 
priėmė 2019 m. spalio 11 d., vadovaudamasis Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto fakultatyviuoju protokolu, dėl pranešimo Nr. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán v Spain),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 
34 straipsnio 3 dalį, kurioje, siekiant įveikti socialinę atskirtį ir skurdą, patvirtinama 
teisė į socialinę paramą ir paramą aprūpinant būstu,

– atsižvelgdamas į Europos socialinės politikos tinklo 2019 m. pranešimą „Dirbančiųjų 
skurdas Europoje. Nacionalinės politikos tyrimas“ (angl. In-work poverty in Europe: a 
study of national policies),

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 29 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 
poziciją „Graikija. Skubūs veiksmai, kurių reikia imtis norint apsaugoti migrantų 
žmogaus teises“ (angl. Greece: immediate action needed to protect human rights of 
migrants),

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 11 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 2280 „Graikijos salose esančių migrantų ir pabėgėlių padėtis. 
Aktyvesnių veiksmų būtinybė“ (angl. The situation of migrants and refugees on the 
Greek islands: more needs to be done),

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 4 d. Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas „Europos 
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socialinis fondas +“ (ESF+)1,

– atsižvelgdamas į pataisytos Europos socialinės chartijos 2 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Chartijos 31 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos rekomendaciją dėl euro zonos 
ekonominės politikos2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. savo rezoliuciją dėl euro zonos užimtumo ir 
socialinės politikos3,

– atsižvelgdamas į 2019–2027 m. ES jaunimo strategiją,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES5,

– atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 7 d. Europos Tarybos Kovos su prekyba žmonėmis 
ekspertų grupės ataskaitą dėl Europos Tarybos konvencijos dėl kovos su prekyba 
žmonėmis įgyvendinimo Airijoje (GRETA(2017)28),

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, 
Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari mūsų visų planeta. Strateginė 
klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos 
ekonomikos ateities vizija“ (COM(2018)0773),

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramsčio 16-ąjį principą, kuriame pabrėžiama, 
kad kiekvienas turi teisę laiku gauti įperkamas ir kokybiškas prevencinės ir gydomosios 
medicinos paslaugas,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 12 d. savo rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros 
regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją6,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 5 d. savo rezoliuciją dėl kalėjimų sistemos ir sąlygų 
kalėjimuose7,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 25 d. savo rezoliuciją „Pagrindinių teisių aspektai romų 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0350. 
2 OL C 136, 2019 4 12, p. 1.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0033. 
4 OL L 186, 2019 7 11, p. 105.
5 OL L 188, 2019 7 11, p. 79.
6 OL C 58, 2018 2 15, p. 9.
7 OL C 346, 2018 9 27, p. 94.
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integracijoje ES: kova su priešiškumu romams“8,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 3 d. savo rezoliuciją dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir 
žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje9,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 5 d. savo rezoliuciją dėl valstybėms narėms skirtų gairių, 
siekiant užkirsti kelią humanitarinės pagalbos kriminalizavimui10,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. savo rezoliuciją dėl „Cambridge Analytica“ 
naudojimosi „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikio duomenų apsaugai11,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 14 d. savo rezoliuciją dėl interseksualių asmenų teisių12,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 14 d. savo rezoliuciją dėl teisės į taikų protestą ir 
proporcingo jėgos naudojimo13,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 20 d. savo rezoliuciją dėl Afrikos kilmės asmenų 
pagrindinių teisių Europoje14,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 14 d. savo rezoliuciją dėl lytinio švietimo 
kriminalizavimo Lenkijoje15,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 26 d. savo rezoliuciją dėl vaikų teisių 30-ųjų JT vaiko 
teisių konvencijos metinių proga16,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 18 d. savo rezoliuciją dėl LGBTI asmenų viešo 
diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBTI 
asmenų17, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 16 d. savo rezoliuciją dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 
1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos18,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 19 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 
sprendimą byloje A. R. ir L.R. prieš Šveicariją (22338/15), kuriame patvirtinama, kad 
išsamus lytinis švietimas atitinka vaiko interesus ir yra suderinamas su teisėtu interesu 
apsaugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo ir saugoti visuomenės sveikatą, o tai 
reiškia, kad tėvai nebūtinai turi teisę nuspręsti, jog jų vaikai nedalyvautų lytinio švietimo 
pamokose,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 13 d. EŽTT sprendimą byloje Sh. D. ir kiti prieš 

8 OL C 346, 2018 9 27, p. 171.
9 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0204.
10 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0314.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0433.
12 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0128.
13 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0127.
14 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0239.
15 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0058.
16 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0066.
17 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0101.
18 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0014.
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Graikiją, Austriją, Kroatiją, Vengriją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją ir Slovėniją 
(141165/16), kuriame patvirtinama, kad itin didelis vaiko pažeidžiamumas turėtų būti 
laikomas svarbesniu už teisės aktų neatitinkantį statusą ir vaikams apsaugoti reikalingas 
nustatytas priemones, o valstybės institucijos, automatiškai skirdamos globą apsaugai 
užtikrinti, bet neapsvarstydamos kitų alternatyvų sulaikymui ir neatsižvelgdamos į ES 
teise nustatytą reikalavimą vengti sulaikyti vaikus, pažeidė 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 12 d. Europos Tarybos Lygybės ir nediskriminavimo 
komiteto ataskaitą dėl akušerinio ir ginekologinio smurto, joje pateikiama išsami 
informacija apie sunkius moterų teisių pažeidimus, padaromus teikiant joms sveikatos 
priežiūros paslaugas,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 3 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rezoliuciją dėl akušerinio ir ginekologinio smurto (RES 2306), kurioje ši asamblėja ragina 
Europos Tarybos valstybes nares kovoti su akušeriniu ir ginekologiniu smurtu ir pateikia 
rekomendacijas, kaip tai padaryti,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 21 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisarės 
pranešimą, kurį ji parengė po apsilankymo Vengrijoje 2019 m. vasario 4–8 d. 
(CommDH(2019)13),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 28 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rezoliuciją dėl smurto politikos ir praktikos Europos Tarybos valstybėse narėse (RES 
2299),

– atsižvelgdamas į įvairias nacionalinių, ES ir tarptautinių NVO ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA), Europos Tarybos 
ir Venecijos komisijos atliekamą darbą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir EŽTT praktiką,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (toliau – Stambulo konvencija),

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Konstitucinių 
reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto darbą,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. metinę ES pagrindinių teisių chartijos taikymo 
ataskaitą (COM(2019)0257),

– atsižvelgdamas į 2018 m. ir 2019 m. FRA pagrindinių teisių ataskaitas,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
ir Peticijų komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),
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A. kadangi ES yra ne vien tik finansinių, bet ir socialinių reikalų sąjunga, kaip tai įtvirtinta 
Chartijoje, Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos socialinėje chartijoje ir 
Europos socialinių teisių ramstyje;

B. kadangi dažnai pažeidžiamos romų tautybės moterų teisės ir šios moterys dažnai patiria 
vis didesnį žodinį, fizinį, psichologinį ir rasinį priekabiavimą reprodukcinės sveikatos 
priežiūros įstaigose, kaip paaiškėjo iš atvejo Bulgarijoje19; kadangi romų tautybės 
moterys šioje valstybėje narėje taip pat patiria etninę segregaciją gimdymo priežiūros 
įstaigose ir dažnai paguldomos į atskiras palatas su atskirais vonios kambariais ir 
valgymui skirtomis patalpomis20; kadangi kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, 
Slovakijos Respublikoje ir Čekijos Respublikoje, romų tautybės žmonės nukenčia nuo 
sistemingos priverstinės ir prievartinės sterilizacijos ir negali gauti tinkamo žalos 
atlyginimo, įskaitant kompensaciją už atitinkamus šių žmonių žmogaus teisių 
pažeidimus21;

C. kadangi 2019 m. spalio 1 d. Europos Tarybos Teisės reikalų ir žmogaus teisių komitetas 
patvirtino tyrimą, vykdomą siekiant išsiaiškinti didėjantį nacionalinio, regioninio ir 
vietos lygmens politikų, persekiojamų už pareiškimus, padarytus einant savo 
įgaliojimus Ispanijoje, skaičių22;

D. kadangi toliau pranešama apie daug neproporcingo jėgos prieš taikius demonstrantus 
naudojimo atvejų, įskaitant demonstrantų mušimą, visoje Europoje; kadangi teisėsaugos 
institucijos kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Rumunijoje23, Ispanijoje ir 
Prancūzijoje24, siekdamos kontroliuoti ar išsklaidyti demonstrantų minias, vis dažniau 

19 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės Europoje“ (angl. 
Women’s Sexual and Reproductive Health and Rights in Europe), Europos Taryba, Strasbūras, 2017, 42–44 p.; 
2018 m. gruodžio 5 d. Europos socialinių teisių komiteto sprendimas tiriant skundą Europos romų teisių centras 
prieš Bulgariją, skundo Nr. 151/2017; 2017 m. sausio 18 d. Europos romų teisių centro pranešimas „Per gimdymą 
rasistiškai nusiteikusių ligoninės darbuotojų priekabiavimą patyrusi romų tautybės moteris laimėjo bylą“ (angl. 
Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case) http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 2018 m. gruodžio 5 d. Europos socialinių teisių komiteto sprendimas tiriant skundą Europos romų teisių centras 
prieš Bulgariją, skundo Nr. 151/2017;
21 2019 m. spalio 18 d. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto leidinys „Baigiamosios trečiosios 
periodinės Slovakijos ataskaitos pastabos“ (angl. Concluding observations on the third periodic report of 
Slovakia), E/C.12/SVK/CO/3, 44–45 dalys; 2019 m. rugsėjo 19 d. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto 
leidinys „Baigiamosios bendros dvyliktosios ir tryliktosios periodinės Čekijos ataskaitos pastabos“ (angl. 
Concluding observations on the combined twelfth and thirteenth periodic reports of Czechia), 
CERD/C/CZE/CO/12-13, 19–20 dalys; 2018 m. sausio 12 d. Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto 
leidinys „Baigiamosios bendros vienuoliktosios ir dvyliktosios periodinės Slovakijos ataskaitos pastabos“ (angl. 
Concluding observations on the combined eleventh and twelfth periodic reports of Slovakia), 
CERD/C/SVK/CO/11-12, 23–24 dalys; 2016 m. lapkričio 22 d. Žmogaus teisių komiteto leidinys „Baigiamosios 
ketvirtosios Slovakijos ataskaitos pastabos“ (angl. Concluding observations on the fourth report of Slovakia), 
CCPR/C/SVK/CO/4, 26–27 dalys. 
22 2019 m. spalio 1 d. Europos Tarybos Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto įžanginis memorandumas „Ar 
politikai turėtų būti persekiojami už pareiškimus, padarytus vykdant savo įgaliojimus?“ (angl. Should politicians 
be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?), AS/Jur (2019) 35. 
23 2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės viršenybės Rumunijoje (priimti tekstai, 
P8_TA(2018)0446).
24 Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, „Besitraukianti erdvė taikių susirinkimų laisvei“ (angl. Shrinking 
space for freedom of peaceful assembly), Europos Taryba, Strasbūras, 2019; Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Viešosios tvarkos išlaikymo ir susirinkimų laisvės memorandumas vadinamųjų geltonųjų liemenių 
judėjimo Prancūzijoje kontekste“ (angl. Memorandum on maintaining public order and freedom of assembly in 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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naudoja mažiau mirtinų ginklų, pavyzdžiui, lazdų, ašarinių dujų, rankinių granatų, 
elektrošoko įrenginių, vandens patrankų ir guminių kulkų; kadangi ypač stebina per 
pastaruosius metus didėjantis per demonstracijas guminių kulkų sunkiai sužeidžiamų 
asmenų skaičius;

E. kadangi ES, parduodama ginklus šalims, vykdančioms brutalaus karo kampanijas, 
užstodama opozicines jėgas užsienio konfliktuose, remdama perversmus prieš 
demokratiškai išrinktus lyderius ir remdama triuškinančias sankcijas, labai padidino 
smurto mastą ir taip nestabiliose šalyse; kadangi ES turi ES ir tarptautinėje teisėje 
nustatytą prievolę padėti tiems, kurie į ES atvyksta prašydami suteikti prieglobstį; 
kadangi, be to, ES neturi kurti ar palaikyti chaoso ne ES šalyse;

F. kadangi smurtiniai veiksmai yra ES ir tarptautinės teisės pažeidimas ir užkerta kelią 
migrantams naudotis teisėtomis garantijomis, įtvirtintomis tokioje teisėje; kadangi 
Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras pareiškė gilų susirūpinimą dėl nuolatinių 
pranešimų apie smurtinius veiksmus, kurių imasi Kroatijos teisėsaugos pareigūnai25; 
kadangi Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras taip pat pareiškė susirūpinimą dėl 
neatidėliotino grąžinimo praktikos Seutos ir Melijos anklavuose (EŽTT bylos N. D. 
prieš Ispaniją ir N. T. prieš Ispaniją26);

Ekonominės ir socialinės teisės

1. pripažįsta, kad ES atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią smurtui ir socialinei atskirčiai 
valstybėse narėse, ir ragina Komisiją ir Tarybą priimti makroekonominius sprendimus, 
pagrįstus Chartijoje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis;

2. pabrėžia, kad dėl griežto taupymo priemonių labai nukentėjo socialinė struktūra 
daugelyje ES valstybių narių ir kad tokia padėtis tęsiasi: dar labiau gilėja nelygybė ir 
pažeidinėjamos pagrindinės teisės, o tai daro itin neigiamą poveikį moterims, 
migrantams, romų tautybės žmonėms, klajokliams ir kitiems nepalankioje padėtyje 
atsidūrusiems asmenims;

3. pabrėžia, kad būstas nėra prabanga, o būtinybė, be jo piliečiai negali visapusiškai 
dalyvauti visuomenės veikloje ir naudotis pagrindinėmis teisėmis; ragina Komisiją ir 
valstybes nares integruoti Europos Tarybos žmogaus teisių komisarės rekomendacijas, 
pateiktas 2020 m. sausio 23 d. pastabose „Teisė į įperkamą būstą. Apleista Europos 
pareiga“ (angl. The right to affordable housing: Europe’s neglected duty), ypač 
rekomendaciją visoms valstybėms narėms sutikti laikytis pataisytos Europos socialinės 
chartijos 31 straipsnio dėl teisės į būstą, ir paspartinti investicijas į socialinį ir įperkamą 

the context of the ‘yellow vest’ movement in France), Europos Taryba, Strasbūras, 2019; Europos Tarybos žmogaus 
teisių komisaras, „Teisių į žodžio ir taikių susirinkimų laisvę apsauga per pastarųjų savaičių demonstracijas 
Katalonijoje“ (angl. Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia), Europos Taryba, Strasbūras, 2019. 
25 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro laiškas Kroatijos ministrui pirmininkui; 
Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pranešimas „Bosnija ir Hercegovina turi nedelsiant uždaryti Vučjako 
stovyklą ir imtis konkrečių priemonių elgesiui su migrantais šalyje pagerinti“ (angl. Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the 
country), Europos Taryba, Strasbūras, 2019.
26 2018 m. kovo 22 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro trečiosios šalies įsikišimas bylose N. D. prieš 
Ispaniją ir N. T. prieš Ispaniją, CommDH(2018)11.
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būstą, siekiant panaikinti aukštų būsto sąnaudų naštą, ypač tarp nepalankioje padėtyje 
atsidūrusių ir pažeidžiamų grupių asmenų;

4. atkreipia dėmesį į Chartijos 37 straipsnį, kuriame patvirtinta, kad aplinkosaugos 
priemones reikia integruoti į Sąjungos politiką, ir mano, kad valstybės, koordinuodamos 
savo ekonomikos politiką, turi vadovautis šiuo principu, o ne kitais ekonominiais 
aspektais, kad būtų galima spręsti pačią sunkiausią krizę, kuria patiria žmonija, ir 
užtikrinti visiems žmonėms teisę į ateitį;

Teisė į vienodą požiūrį

5. pabrėžia, kad tik pačios moterys ir mergaitės turi priimti sprendimus dėl savo kūno ir 
seksualumo; ragina visas valstybes nares užtikrinti išsamų lytinį švietimą, moterų 
galimybes naudotis šeimos planavimo priemonėmis ir įvairiomis reprodukcinės ir 
lytinės sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant šiuolaikinius kontracepcijos metodus, 
taip pat saugų ir teisėtą abortą;

6. tvirtai nurodo, kad atsisakymas teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugas ir užtikrinti šias teises yra viena iš smurto prieš moteris ir mergaites formų, ir 
pabrėžia, kad EŽTT ne kartą yra nusprendęs, kad abortus ribojantys teisės aktai ir 
draudimas naudotis teisėto aborto paslaugomis pažeidžia moterų žmogaus teisės; 
pakartoja, kad medicinos specialistų atsisakymas dėl asmeninių priežasčių teikti visas 
reprodukcinės ir lytinės sveikatos priežiūros paslaugas neturi pažeisti moterų ar 
mergaičių teisės naudotis reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis;

7. griežtai smerkia romų tautybės moterų etninę segregaciją gimdymo priežiūros įstaigose; 
ragina valstybes nares nedelsiant uždrausti visų formų etninę segregaciją sveikatos 
priežiūros įstaigose, įskaitant gimdymo priežiūros įstaigas; ragina valstybes nares 
užtikrinti veiksmingas ir laiku taikomas teisių gynimo priemones visiems priverstinę ir 
prievartinę sterilizaciją išgyvenusiems asmenims, be kita ko, sukuriant veiksmingas 
kompensavimo sistemas;

8. smerkia neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas, kurių priežastis yra 
rasizmas, ksenofobija ar religinė netolerancija arba šališkumas dėl negalios, seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės, lytinių požymių ar mažumos statuso;

Laisvės

9. smerkia vyriausybių bandymus nutildyti jas kritikuojančias žiniasklaidos priemones ir 
panaikinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, be kita ko, rafinuotais būdais, dėl kurių 
Europos Tarybos Žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo platformai paprastai 
nepateikiamas įspėjimas, kaip antai vyriausybės narių ir jų šalininkų vykdomas 
komercinių žiniasklaidos priemonių pirkimas ir visuomeninės žiniasklaidos priemonių 
užgrobimas siekiant tenkinti šališkus interesus;

10. smerkia smurtinius ir neproporcingus teisėsaugos institucijų veiksmus taikių 
demonstracijų metu; skatina atitinkamas nacionalines institucijas užtikrinti, kad atvejai, 
per kuriuos, kaip įtariama ar kaltinama, buvo panaudota neproporcinga jėga, būtų 
skaidriai, nešališkai, nepriklausomai ir veiksmingai ištiriami; primena, kad teisėsaugos 
agentūros yra visiškai atskaitingos už savo pareigų vykdymą ir už tai, kaip jos laikosi 
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atitinkamų teisinės ir operatyvinės sistemų reikalavimų;

11. yra labai susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse vis mažiau erdvės 
nepriklausomai pilietinei visuomenei; primena, kad svarbu užtikrinti tinkamą 
finansavimą pilietinės visuomenės veiklai remti;

Pagrindinės migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių teisės

12. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti 2019 m. birželio mėn. Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisaro rekomendaciją „Išgelbėtos gyvybės. Saugomos teisės. Šalinant 
pabėgėlių ir migrantų apsaugos Viduržemio jūroje trūkumus“ (angl. Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean),27;

13. reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatos gaunamų pranešimų apie teisėsaugos pareigūnų 
smurtinius veiksmus keliose valstybėse narėse; ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti 
šį klausimą ir imtis veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokia politika ir 
praktika būtų panaikinta, be kita ko, atidedant lėšų sienų stebėjimui ir užtikrinant 
nepriklausomą nacionalinių ombudsmenų ir NVO vykdomą sienų kontrolės veiklos 
stebėseną;

Teisinė valstybė ir kova su korupcija

14. šiuo atžvilgiu ragina ES institucijas ir valstybes nares ryžtingai kovoti su sistemine 
korupcija ir parengti veiksmingas korupcijos prevencijos, kovos su ja ir sankcijų 
skyrimo ir kovos su sukčiavimu priemones, taip pat vykdyti reguliarią viešojo 
finansavimo naudojimo stebėseną; ragina Komisiją nedelsiant atnaujinti savo metinę 
kovos su korupcija stebėseną ir ataskaitų teikimą, atsižvelgiant į ES institucijas ir 
valstybes nares; ragina visas valstybes nares laikytis GRECO rekomendacijų28;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
28 Kovos su korupcija valstybių grupė
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dešimtųjų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo metinių proga derėtų 
įvertinti dabartinę padėtį, siekiant nuspręsti, kokia kryptimi eiti toliau. Chartija – vienas iš 
svarbiausių Sąjungos laimėjimų ir apima svarbias pagrindines teises, kurios yra visiškai 
būtinos kuriant tokią Europą, kuri leistų visiems piliečiams išnaudoti visą savo potencialą ir 
gyventi oriai. Tačiau turime pripažinti, kad dar toli gražu nepasiekėme šių tikslų. Daugelyje 
valstybių narių ir pačioje Sąjungoje yra didelių problemų – pradedant dideliu Chartijos 
integravimo į Sąjungos ekonominius ir politinius prioritetus trūkumu ir baigiant dideliu teisės 
aktų leidėjų ir pilietinės visuomenės, įskaitant tuos, kuriems jos nuostatos būtų 
naudingiausios, informuotumo apie ją trūkumu.

Dar didesnį susirūpinimą nei paprastas informuotumo trūkumas kelia aktyvus teisių 
pažeidinėjimas visoje Sąjungoje, stiprėjant rasistinėms ir ksenofobinėms idėjoms, plačiai 
paplitusiai islamofobijai ir smurtui prieš pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus. Be 
to, kai kuriose valstybėse narėse buvo vykdomi organizuoti išpuoliai prieš spaudos laisvę ir 
susirinkimų laisvę, o rimti korupcijos skandalai ir grėsmė teisinei valstybei kilo aukščiausiu 
visuomenės lygmeniu. Tuo tarpu visoje Sąjungoje vyksta prieštaringi pokyčiai: kai kuriose 
šalyse moterų, mergaičių ir LGBTI asmenų bendruomenės teisių srityje padaryta geroka 
pažanga, entuziastingai remiamos abortų teisės ir tos pačios lyties asmenų santuokos, o kitose 
šalyse šios teisės pažeidžiamos arba slopinamos.

Šiomis aplinkybėmis, kai Sąjunga vienu metu susiduria su daugybe problemų, naudojimasis 
šiuo pranešimu siekiant atnaujinti visų žmogaus teisių klausimų ES sąrašą turi mažai 
praktinės naudos tiek didinant sąmoningumą, tiek siekiant, kad teisės šiose srityse taptų 
tikrove. Teikdami pirmenybę viskam, neteikiate pirmenybės niekam. Pranešėja tikisi, kad 
pranešimas bus glaustesnis ir konkretesnis, siekiant, jog politinė žinia būtų stipresnė. Todėl 
pranešime paliečiami keli susirūpinimą keliantys klausimai dėl žmogaus teisių, kurie nebuvo 
iškelti. Taip yra ne dėl to, kad jie nėra pakankamai svarbūs, o dėl to, kad 2020 m. jie išsamiai 
nagrinėjami kituose LIBE komiteto pranešimuose. Tai leido pranešėjai būti selektyvesnei ir 
daugiau dėmesio skirti pagrindiniams susirūpinimą keliantiems klausimams, sutelkti ir 
atkreipti dėmesį į tai, kaip į juos neatsižvelgiama arba jiems kyla grėsmė.

Pranešime pateikta daug nuorodų į Pagrindinių teisių chartiją. Ne kartą darant nuorodą į šį 
teisės aktą siekiama paraginti piliečius suvokti Chartijoje įtvirtintas jų teises ir skatinti 
integruoti Chartiją į diskusijas pagrindinių ir žmogaus teisių klausimais. Piliečiams dažniau 
remiantis Chartija strateginiuose ginčuose, tai apima ir idėjas, ir Chartijoje numatytas 
juridines teises, o dokumentui suteikiama daugiau teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, kad piliečiai 
arba pilietinės visuomenės grupės imasi teisinių veiksmų prieš įtariamus žmogaus teisių 
pažeidimus valstybėse narėse, šioje metinėje ataskaitoje buvo galima nurodyti tokius atvejus. 
Tokiu būdu toks bylinėjimasis gali būti pasitelkiamas ataskaitoje pateiktiems reikalavimams 
pagrįsti. Tikimasi, kad ir tokią padėtį, ir bendrą pranešimo pobūdį bus galima paversti 
strategija rengiant būsimus pranešimus.

Pranešėja pasinaudojo pirmuoju pranešimo skirsniu, kad atkreiptų dėmesį į Parlamento, 
Komisijos ir Tarybos pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas dėl pagrindinių teisių padėties 
ES. Be to, pranešėja pasinaudojo šiuo skirsniu siekdama atkreipti dėmesį į Europos Tarybos 
darbą, įskaitant GRECO ir EŽTT praktiką, taip pat į vykdomas pažeidimo nagrinėjimo 
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procedūras prieš ES valstybes nares. Tai padaryta siekiant atkreipti dėmesį į 2018 ir 2019 m. 
ES padarytus sunkius pagrindinių teisių pažeidimus. Pagrindinis motyvas ar strategija nėra 
atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus konkrečiose šalyse. Turi būti visiškai aišku, kad 
tam tikru etapu visos ES valstybės narės pažeidinėjo pagrindines teises. Tačiau turime 
sugebėti išvengti veidmainystės ir nurodyti pavyzdžius ir žmogaus teisių pažeidimus visoje 
Sąjungoje, kad ir kur jie būtų vykdomi. Valstybės narės turi būti vienodai atskaitingos, 
nedarant poveikio jų pozicijai ES ir į ją neatsižvelgiant. Nenorima įvardyti konkrečių ar bent 
jau tam tikrų šalių. Tačiau, jei teigiame, kad laikomasi Pagrindinių teisių chartijos ir kitų 
tarptautinių bei ES teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti žmogaus teises, tai neturėtų būti 
svarbu: pagrindinių teisių pažeidimas yra pagrindinių teisių pažeidimas, neatsižvelgiant į tai, 
kurioje valstybėje narėje jis padarytas.

Antroje pranešimo dalyje daugiausia dėmesio skiriama ekonominėms ir socialinėms teisėms. 
Manoma, kad tokios teisės yra neatsiejamai susijusios su apsauga nuo socialinės atskirties, 
pavyzdžiui, skurdo, benamystės, darbo vietų neužtikrintumo, galimybių naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir aplinkos apsaugos. Jei valstybės narės ir visa Sąjunga nepriims 
ilgalaikės strategijos, pagal kurią su šiomis sritimis susiję klausimai būtų sprendžiami 
kompleksiškai, nekyla abejonių, kad neigiamos tendencijos šiose srityse visoje ES dar labiau 
paaštrės. Šiuo tikslu pateiktose rekomendacijose ES ir valstybės narės raginamos laikytis 
požiūrio, kuriuo būtų pabrėžiamas Sąjungos socialinis aspektas ir jų esminis vaidmuo 
užkertant kelią skurdui ir socialinei atskirčiai. Atkreiptas dėmesys į pažeidžiamų grupių padėtį 
ekonominių ir socialinių teisių srityje, taip pat visame pranešime. Kai pagrindinėms teisėms 
kyla grėsmė arba jos yra netgi pažeidžiamos, šios grupės tai jaučia labiausiai. Teoriškai 
pagrindinės teisės yra absoliučios; tačiau kai piliečiai neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, 
negali naudotis sveikatos priežiūros, švietimo paslaugomis ar kitomis pagrindinėmis 
ekonominėmis teisėmis, jie gali tik svajoti, kad jų pagrindinės teisės bus apsaugotos. Jei 
mums rūpi šios teisės, tuomet jų apsauga turi būti įtraukta į visus sprendimų priėmimo 
procesus visoje Sąjungoje. Tai taip pat turi apimti sprendimus, susijusius su aplinka ir jos 
apsauga. Šiuo esminiu lygmeniu aplinka nėra abstrakti sąvoka, ją reikia svarstyti ir vertinti 
kaip socialinį klausimą. Atsižvelgiant į tai, kyla susijusių klausimų, pavyzdžiui: „kas turi 
prieigą prie švaraus vandens ir neužteršto oro, maistingo maisto, visapusiško atliekų šalinimo, 
kokios vietovės valomos, o kokios yra apleistos?“ Nėra jokios ribos tarp „aplinkos“ ir 
„visuomenės“. Be to, aplinkos apsaugos politika turi būti formuojama taip, kad būtų 
skatinama socialinė įtrauktis, o ne užkraunama sunki našta, kurios paprasti žmonės negali 
prisiimti, nes dėl to žmonės gali toliau patirti skurdą ar atskirtį.

Kalbant apie teisę į vienodą požiūrį, pranešėja daugiausia dėmesio skyrė reprodukcinėms 
teisėms apskritai ir ypač romų tautybės moterų teisėms. Teisė priimti sprendimus dėl savo 
kūno yra viena iš svarbiausių pagrindinių teisių, kurią reikia garantuoti, jei norima, kad 
moterims būtų užtikrinta lygybė. Nors kai kuriose valstybėse narėse pasiekta keletas svarbių 
laimėjimų, susijusių su galimybėmis pasinaudoti abortų paslaugomis, kitose valstybėse narėse 
galimybių pasidaryti abortą mažėja. Pranešėja pažymėjo, kad šiame pranešime kasmet 
pateikiama teiginių apie romų diskriminaciją apskritai. Akivaizdu, kad tai neturi jokio 
poveikio, nes žmonės toliau diskriminuojami. Manome, kad reikėtų atkreipti dėmesį ir 
visiškai pasmerkti tai, kad 2020 m. romų tautybės moterys atskiriamos ES gimdymo namuose 
ir joms neleidžiama naudotis tais pačiais tualetais ar patalpomis kaip ir kitoms moterims. 
Sąjungoje vykdoma priverstinė romų tautybės moterų sterilizacija – vienas iš ryškiausių 
smurto prieš moterų kūno autonomiją pavyzdžių. Kaip tai gali vykti, kai teikiame pareiškimą 
po pareiškimo, kritikuodami stiprėjančią romų diskriminaciją? Kada šios valstybės narės 
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teigia gerbiančios pagrindines teises? To negalima toleruoti. Bendro pobūdžio kalbų 
nepakanka. Turime atkreipti dėmesį į tokį barbarizmą ir jį panaikinti.

Be to, turime įvardyti, kas pažeidžia pagrindines laisves, pavyzdžiui, teisę protestuoti ir 
piliečių gebėjimą burtis į organizacijas siekiant, kad valdžioje esantys asmenys prisiimtų 
atsakomybę. Už tai, kad surengtas demokratinis plebiscitas, kai kuriose šalyse pasitaikė 
brutalaus policijos smurto prieš protestuotojus atvejų, taip pat buvo įkalinti parlamento nariai 
(kai kurie iš jų nuteisti daugiau kaip dešimt metų). Kodėl Parlamentas nurodo, kad kai kurios 
valstybės narės pažeidžia teisinės valstybės principą, tačiau nieko neužsimena apie kitas?

Parlamentas skiria daug laiko sudėtingai pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų 
padėčiai. Tai buvo vienas iš tvirčiausių Sąjungos įsipareigojimo užtikrinti pagrindines teises 
išbandymų; mūsų sistemoje yra didelių spragų – mūsų atsakomybė perduodama tokioms 
šalims kaip Turkija ir Libija, taip pat prie Sąjungos sienų vykdomas neteisėtas grąžinimas 
panaudojant smurtą. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos mūsų teisėtos atsakomybės pažeidimus. 
Tačiau turime veikti aktyviau. Turime susieti savo valstybių narių užsienio ir aplinkos politiką 
su priežastimis, dėl kurių žmonės visų pirma tampa prieglobsčio prašytojais, pavyzdžiui, 
Europos daugiašalėmis bendrovėmis, kurios apiplėšė pietinius pasaulio regionus, klimato 
kaitos poveikiu šiems pasaulio regionams dėl globalizacijos ir ypač valstybių narių vaidmeniu 
remiant perversmus prieš išrinktas vyriausybes ir griežtinant sankcijas, jau nekalbant apie 
ginklų pardavimą brutalius karus vykdantiems asmenims. Jei nespręsime šių klausimų ir 
neginsime viso pasaulio žmonių teisės gyventi saugiai ir klestėti savo šalyse, niekada 
negalėsime visapusiškai įgyvendinti Chartijos tikslų.


