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Pakeitimas  21 

Laima Liucija Andrikien÷ 

PPE 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 straipsnis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

116. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę užtikrinti, kad žmogaus teis÷s ir 
demokratijos stiprinimas būtų veiksmingai 
įtraukti į visas politikos sritis; laukia 
atnaujintų Tarybos išvadų Belgijos 
pirmininkavimo laikotarpiu, kuriose iš 
naujo apsvarstoma padaryta pažanga ir 
atsižvelgiama į priimtą veiksmų planą; 

116. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę užtikrinti, kad žmogaus teis÷s ir 
demokratijos stiprinimas veiksmingai taptų 
visų išor÷s politikos sričių pagrindu; 
susirūpinęs pažymi, kad Taryba dar 
oficialiai nesusipažino nei su viena 
tolesnių veiksmų ataskaita, susijusia su 
2009 m. lapkričio m÷n. Tarybos išvadomis 
d÷l paramos demokratijai ES pl÷tojant 
išor÷s santykius ir Paramos demokratijai 
darbotvarke, nors tai numatyta min÷tose 
Tarybos išvadose;  

Or. en 
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Pakeitimas  22 

Laima Liucija Andrikien÷ 

PPE 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 

113 straipsnis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

113. ragina Komisiją sistemingai spręsti 
paramos demokratijai klausimą šalies 
strategijos dokumentuose nuosekliai 
atsižvelgiant į konkrečią šalies pad÷tį ir ES 
regioninę strategiją;  

113. ragina Komisiją Paramos demokratijai 
darbotvarkę kuo visapusiškiau integruoti į 
savo išor÷s priemonių, ypač EDŽTRP, 
metines veiklos programas, taip pat į 
regionų ir šalių strategijos dokumentus, 
kartu nuosekliai atsižvelgiant į konkrečią 
šalies pad÷tį ir ES regioninę strategiją; 

Or. en 
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Laima Liucija Andrikien÷ 

PPE 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 

173 straipsnis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

173. su pasitenkinimu pažymi, kad 2008–
2009 m. buvo suteikta daugiau nei 
235 mln. EUR suma žmogaus teisių ir 
demokratijos klausimams spręsti, kurie 
buvo panaudoti finansuojant 900 projektų 
maždaug 100 šalių; ypač daug projektų 
buvo finansuota šalyse, kuriose vykdoma 
Europos kaimynyst÷s politika, o didžiausia 
bendra suma skirta AKR šalims; mano, kad 
EDŽTRP finansavimas tur÷tų būti gerokai 
padidintas ir apimti Europos paramos 
demokratijai skiriamas l÷šas siekiant remti 
žmogaus teises, paj÷gumų kūrimą ir 
demokratijos skatinimą tose visuomen÷se, 
kuriose labiausiai to reikia;  

173. pažymi, kad 2008–2009 m. buvo 
suteikta daugiau nei 235 mln. EUR suma 
žmogaus teisių ir demokratijos klausimams 
spręsti, kurie buvo panaudoti finansuojant 
900 projektų maždaug 100 šalių; ypač daug 
projektų buvo finansuota šalyse, kuriose 
vykdoma Europos kaimynyst÷s politika, o 
didžiausia bendra suma skirta AKR šalims; 
susirūpinęs pažymi, kad parasta 
pusiausvyra ir d÷l to daroma žala vykdant 
demokratijos r÷mimo projektus, išskyrus 
rinkimų steb÷jimą; mano, kad EDŽTRP 
finansavimas tur÷tų būti gerokai padidintas 
ir apimti Europos paramos demokratijai 
skiriamas l÷šas siekiant remti žmogaus 
teises, paj÷gumų kūrimą ir demokratijos 
skatinimą tose visuomen÷se, kuriose 
labiausiai to reikia;  

Or. en 
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Laima Liucija Andrikien÷ 

PPE frakcijos vardu 
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Laima Liucija Andrikien÷ 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

87 a straipsnis (naujas) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. yra ypač susirūpinęs d÷l to, kad Rytų 
Europoje ir Centrin÷je Azijoje ir toliau 
sparčiai auga ŽIV užsikr÷tusių vyrų, 
moterų ir vaikų skaičius; susirūpinęs 
pažymi, kad visame pasaulyje galimyb÷ 
gauti antiretrovirusinį gydymą vis dar 
užtikrinama mažiausiu mastu; 
susirūpinęs pažymi, kad pasmerkimas ir 
diskriminavimas, d÷l kurio pažeidžiamos 
ŽIV užsikr÷tusių vaikų pagrindin÷s teis÷s 
ir orumas, trukdo daryti tolesnę pažangą 
prevencijos, gydymo ir pagalbos teikimo 
srityse;  ragina Komisiją apsvarstyti 
politikos reformas, programinius 
pakeitimus ir išteklių perskirstymą, kad 
būtų galima apsaugoti pažeidžiamų, 
rizikos grup÷ms priklausančių ir ŽIV 
sergančių ar  užkr÷stų vaikų ir jaunimo 
teises ir orumą; 

Or. en 

 
 
 


