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8.12.2010 A7-0339/10 

Pakeitimas  10 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1 a. pažymi, kad nuo tada, kai 1948 m. 

buvo priimta Visuotin÷ žmogaus teisių 

deklaracija, ekonomin÷s ir socialin÷s 

teis÷s yra neatskiriama žmogaus teisių 

dalis; mano, kad tai yra ES užduotis 

pad÷ti mažiau išsivysčiusioms ir 

besivystančioms šalims, su kuriomis ji 

pasirašo tarptautinius susitarimus, taip 

pat prekybos susitarimus, jas užtikrinti; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/11 

Pakeitimas  11 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

35 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina Europos Sąjungos 
paramą Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių 
forumų iniciatyvoms, kuriose raginama 
homoseksualumo nelaikyti nusikaltimu; 
ragina Europos Sąjungą kartu su panašios 
nuomon÷s besilaikančiomis valstyb÷mis 
toliau remti visas tarptautinių forumų 
iniciatyvas, kuriose smerkiami žmogaus 
teisių pažeidimai, susiję su seksualine 
orientacija ir lyties tapatumu; 

35. palankiai vertina Europos Sąjungos 
paramą Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių 
forumų iniciatyvoms, kuriose raginama 
homoseksualumo nelaikyti nusikaltimu; 
ragina Europos Sąjungą kartu su panašios 
nuomon÷s besilaikančiomis valstyb÷mis 
toliau remti visas tarptautinių forumų 
iniciatyvas, kuriose smerkiami žmogaus 
teisių pažeidimai, susiję su seksualine 
orientacija ir lyties tapatumu; pažymi, kad 

daugelis šalių pasaulyje, įskaitant ES, 

laikosi lesbiečių, g÷jų transseksualių ar 

lytį pakeitusių asmenų diskriminavimo ir 

jų žmogaus teises pažeidžiančios politikos; 

tod÷l ragina valstybes nares ir Sąjungą 

imtis priemonių šiai problemai spręsti ir 

užtikrinti šiems asmenims vienodą prieigą 

prie sveikatos apsaugos ir gydymo 

paslaugų, įskaitant chirurginį gydymą; 

ragina Sąjungą ir valstybes nares kreipti 

ypatingą d÷mesį, pvz., taikant leidimų 

įvažiuoti politiką, į  trečiųjų šalių 

piliečius, kurie yra diskriminacijos d÷l 

seksualin÷s orientacijos ir lyties aukos; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/12 

Pakeitimas  12 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

50 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

50. teigiamai vertina specialias JTŽTT 
sesijas, skirtas žmogaus teisių pad÷čiai 
Kongo Demokratin÷s Respublikos rytuose, 
pasaulinių ekonomikos ir finansų krizių 
poveikiui visuotiniam žmogaus teisių 
užtikrinimui ir veiksmingam naudojimuisi 
jomis, žmogaus teisių pad÷čiai Šri Lankoje 
ir žmogaus teisių pad÷čiai okupuotose 
Palestinos teritorijose ir Rytų Jeruzal÷je; 
apgailestauja, kad 2009 m. spalio 16 d. 
vykstant 12-ajai Žmogaus teisių tarybos 
sesijai ES valstyb÷ms nar÷ms nepavyko 
pasiekti bendros pozicijos balsuojant d÷l 
R. Goldstone‘o ataskaitos, nes 4 valstyb÷s 

nar÷s balsavo prieš, 2 susilaik÷ ir 2 

balsuojant nedalyvavo; ragina valstybes 
nares ir visas kitas atitinkamas ES 
institucijas užtikrinti glaudesnį politikos 
koordinavimą Žmogaus teisių taryboje ir 
kituose JT organuose; pabr÷žia, kad, norint 
užtikrinti tikrą ir ilgalaikę taiką 
Artimuosiuose Rytuose, svarbiausia 
išankstin÷ sąlyga – visų šalių bet kokiomis 
aplinkyb÷mis rodoma pagarba 
tarptautin÷ms žmogaus teisių nuostatoms ir 
tarptautinei humanitarinei teisei; tod÷l 
ragina visas šalis, atliekant tarptautinius 
standartus atitinkančius tyrimus, laikytis JT 
Generalin÷s Asambl÷jos 2009 m. lapkričio 
5 d. ir 2010 m. vasario 26. priimtose 
rezoliucijose nurodytų reikalavimų; ragina 

50. teigiamai vertina specialias JTŽTT 
sesijas, skirtas žmogaus teisių pad÷čiai 
Kongo Demokratin÷s Respublikos rytuose, 
pasaulinių ekonomikos ir finansų krizių 
poveikiui visuotiniam žmogaus teisių 
užtikrinimui ir veiksmingam naudojimuisi 
jomis, žmogaus teisių pad÷čiai Šri Lankoje 
ir žmogaus teisių pad÷čiai okupuotose 
Palestinos teritorijose ir Rytų Jeruzal÷je; 
apgailestauja, kad 2009 m. spalio 16 d. 
vykstant 12-ajai Žmogaus teisių tarybos 
sesijai ES valstyb÷ms nar÷ms nepavyko 
pasiekti bendros pozicijos balsuojant d÷l R. 
Goldstone‘o ataskaitos; ragina valstybes 
nares ir visas kitas atitinkamas ES 
institucijas užtikrinti glaudesnį politikos 
koordinavimą Žmogaus teisių taryboje ir 
kituose JT organuose; pabr÷žia, kad, norint 
užtikrinti tikrą ir ilgalaikę taiką 
Artimuosiuose Rytuose, svarbiausia 
išankstin÷ sąlyga – visų šalių bet kokiomis 
aplinkyb÷mis rodoma pagarba 
tarptautin÷ms žmogaus teisių nuostatoms ir 
tarptautinei humanitarinei teisei; tod÷l 
ragina visas šalis, atliekant tarptautinius 
standartus atitinkančius tyrimus, laikytis JT 
Generalin÷s Asambl÷jos 2009 m. lapkričio 
5 d. ir 2010 m. vasario 26. priimtose 
rezoliucijose nurodytų reikalavimų; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
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Komisijos pirmininko pavaduotoją-
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai užtikrinti, 
kad pažeidusieji tarptautinę teisę būtų 
patraukti atsakomyb÷n, remiantis ES 
įsipareigojimu pagal Ženevos konvenciją ir 
atsižvelgiant į ES prioritetinį uždavinį – 
kovoti su nebaudžiamumu; 

reikalams ir saugumo politikai užtikrinti, 
kad pažeidusieji tarptautinę teisę būtų 
patraukti atsakomyb÷n, remiantis ES 
įsipareigojimu pagal Ženevos konvenciją ir 
atsižvelgiant į ES prioritetinį uždavinį – 
kovoti su nebaudžiamumu; dar kartą 

ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo 

politikai ir valstybes nares užtikrinti, kad 

veiksmingai būtų įgyvendinamos 

R. Goldstone‘o ataskaitoje nurodytos 

rekomendacijos, įskaitant rekomendacijas 

d÷l atsakomyb÷s už visus tarptautin÷s 

teis÷s pažeidimus ir įtariamus karo 

nusikaltimus nustatymo; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/13 

Pakeitimas  13 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

115 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 115 a. pažymi, kad Kolumbijoje už 

žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 

patiria daugelis gyventojų grupių, beveik 

nebaudžiama, tod÷l Sąjunga prieš 

pasirašydama bet kokius susitarimus su 

Kolumbija tur÷tų į tai atsižvelgti; griežtai 

smerkia tai, kad žvalgybos tarnyba (DAS) 

sistemingai naudojo pasiklausymo įrangą 

ir ÷m÷si neteis÷tų veiksmų, siekiama 

diskredituoti vyresniuosius teis÷jus, 

opozicijai priklausančius parlamento 

narius ir žmogaus teisių gyn÷jus, ir kad 

šie veiksmai taip pat buvo nukreipti prieš 

Europos Parlamento narius; ragina 

Sąjungą taikyti 2009 m. Komiteto prieš 

kankinimą ataskaitoje pateiktas 

rekomendacijas d÷l Kolumbijos; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/14 

Pakeitimas  14 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 116 a. taip pat apgailestauja d÷l to, kad 

prad÷tos derybos su tam tikromis 

trečiosiomis šalimis ir ypač d÷l to, kad 

intensyvinama Europos Sąjungos ir tam 

tikrų šalių partneryst÷, nepaisant su 

demokratija, teisin÷s valstyb÷s principais 

ir žmogaus teis÷mis susijusios pad÷ties 

šiose trečiosiose šalyse, ypač Libijoje ir 

Tunise; apgailestauja, kad Sąjunga 

nepasinaudoja šiais privilegijuotais 

santykiais vykdydama įvairius 

partneryst÷s projektus, kad panaudotų 

visą savo įtaką siekdama pagerinti ir 

sustiprinti pad÷tį, susijusią su žmogaus 

teis÷mis, teisin÷s valstyb÷s principais ir 

demokratija, kaip reikalaujama pagal 

demokratijos ir žmogaus teisių išlygas, 

numatytas Europos Sąjungos ir 

atitinkamų trečiųjų šalių asociacijos 

susitarimuose; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/15 

Pakeitimas  15 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

116 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 116 b. yra nustebęs d÷l Komisijos Europos 

kaimynyst÷s politikos įgyvendinimo 

santraukos, nors joje ir nustatyti su 

socialine sritimi, demokratija ir žmogaus 

teis÷mis susiję trūkumai; apgailestauja 

d÷l to, kad, nepaisant demokratijos ir 

žmogaus teisių išlygų įvairiuose 

susitarimuose su trečiosiomis šalimis, 

kurios yra Europos kaimynyst÷s politikos 

šalys partner÷s, Sąjunga pirmenybę teikia 

ekonominiams, diplomatiniams ir 

politiniams interesams, o ne žmogaus 

teisių, teisin÷s valstyb÷s ir demokratijos 

skatinimui ir gerbimui; yra ypač 

susirūpinęs d÷l ES ir trečiųjų šalių 

sudarytų readmisijos susitarimų 

pasekmių, visų pirma d÷l galimyb÷s 

veiksmingai naudotis teise į prieglobstį; 

pabr÷žia, kad vykdant šią politiką 

neatsižvelgiama į tai, kad tarptautin÷ 

migracija daugiausiai vyksta tarp šių 

valstybių (besivystančių ir mažiausiai 

išsivysčiusių šalių) ir kad ši migracija taps 

greitesn÷ ir intensyvesn÷ d÷l klimato 

kaitos poveikio; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/16 

Pakeitimas  16 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

144 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 144 a. yra susirūpinęs d÷l su privatumu ir 

asmens duomenų apsauga susijusių 

pažeidimų, daromų kovojant su terorizmu, 

kurie pasmerkiami vis dažniau 

nevyriausybinių organizacijų, tyr÷jų ir 

universitetų d÷stytojų teikiamuose 

pranešimuose; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/17 

Pakeitimas  17 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

144 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 144 b. ragina Komisiją persvarstyti ES 

eksporto reglamentus atsižvelgiant į 

technologijų, sukurtų pagal Europos 

standartus, perdavimo apimtį; griežtai 

smerkia valstybių narių vykdomą šių 

technologijų perdavimą, visų pirma 

represinių režimų reikm÷ms; ragina 

Komisiją pateikti pasiūlymą d÷l 

atitinkamo reglamento d÷l naujos 

licencijavimo sistemos; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/18 

Pakeitimas  18 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

165 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 165 a. pabr÷žia ir primena, kad Europos 

Sąjunga ir jos valstyb÷s nar÷s įsipareigojo 

remti ir gerbti žmogaus teises, teisin÷s 

valstyb÷s principus ir demokratiją 

tarptautiniu lygmeniu įvairiose 

organizacijose ir konferencijose; pažymi 

neatitikimus tarp principų ir vertybių, 

kuriuos ES dažnai kartoja daugelyje savo 

deklaracijų, ir jos faktinio įsipareigojimo, 

kurį ES parodo gindama žmogaus teises ir 

vykdydama politiką šioje srityje, ir d÷l jų 

apgailestauja; tod÷l pabr÷žia, kad 

daugeliu atvejų min÷tojo požiūrio taikymo 

rezultatas yra dvigubų standartų politika 

ir kad ES ir jos valstyb÷ms nar÷ms nuolat 

tai darant tik sumaž÷s ES patikimumas, 

susijęs su jos įsipareigojimais žmogaus 

teisių, teisin÷s valstyb÷s ir demokratijos 

srityje, ir ateityje sukels abejonių d÷l 

žmogaus teisių visuotinumo; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/19 

Pakeitimas  19 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

169 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 169 a. pripažįsta, kad ekonomin÷ ir 

finansų kriz÷ padar÷ didelį socialinį 

poveikį žmon÷ms, gyvenantiems Europos 

Sąjungoje ir už jos ribų; pažymi, kad 

įvairūs Europos Sąjungos ir kitų 

tarptautinių institucijų, pavyzdžiui, TVF, 

patvirtinti taupymo planai dažnai l÷m÷ tai, 

kad pablog÷jo su socialin÷mis teis÷mis 

susijusi pad÷tis, labai išaugo nedarbas ir 

padid÷jo darbų nesaugumas, suprast÷jo 

gyvenimo sąlygos, ypač kalbant apie 

silpniausių ir labiausiai pažeidžiamų 

žmonių grupes atitinkamose šalyse; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/20 

Pakeitimas  20 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

169 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 169 b. pažymi, kad nemažai asmenų ir 

kultūrinių mažumų neturi arba nebeturi 

prieigos prie tam tikrų išteklių, kadangi 

šiuos išteklius monopolizavo įmon÷s ar 

privatūs asmenys, kurie naudojasi šių 

šalių valdžios atstovų parama; pabr÷žia, 

kad susidarius tokios pad÷čiai trūksta 

maisto, nes ūkininkai išvaryti iš žemių, 

išaugo maisto kainos ir sumaž÷jo prieiga 

prie tokių pagrindinių g÷rybių, kaip 

vanduo; taigi ragina Sąjungą ir valstybes 

nares imtis reikalingų priemonių ir 

uždrausti išteklių, ypač žem÷s, 

monopolizavimą, kurį vykdo Europos 

įmon÷s, ir tarptautiniuose bei 

regioniniuose forumuose ir 

konferencijose (Pasaulio bankas, PPO, 

JTPPK, TVF, EBPO, ir t. t.) pateikti 

pasiūlymus viešąsias g÷rybes pripažinti 

visuomenin÷mis ir įtraukti jas į tam tikrą 

JT konvenciją; 

Or. fr 

 
 


