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4.3.2015 A8-0023/3 

Pakeitimas  3 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Metin÷ ataskaita d÷l žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos 

politika šioje srityje 

2014/2216(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

165 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

165. teigiamai vertina tai, kad 2013 m. 

spalio m÷n. panaikintas Moldovos 

įstatymas, pagal kurį draudžiama kitų nei 

su santuoka ar šeima susijusių santykių 

propaganda, ir ragina Lietuvą ir Rusiją 

pasekti Moldovos pavyzdžiu; 

apgailestauja d÷l 2013 m. gruodžio m÷n. 

Kroatijoje vykusio referendumo rezultatų, 

kadangi pritarta konstituciniam tos pačios 

lyties partnerių santuokų draudimui; 

pabr÷žia, kad 2015 m. vasario m÷n. 

panašus referendumas įvyks Slovakijoje; 

apgailestauja, kad Buvusiosios 

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

Parlamente šiuo metu svarstomas 

įstatymo, kuriuo būtų įtvirtintas 

konstitucinis tos pačios lyties asmenų 

santuokų draudimas, projektas; pabr÷žia, 

kad tokios tendencijos skatina 

homofobijos ir diskriminacijos atmosferą; 

pabr÷žia, kad labai reikia geriau 

apsaugoti LGBTI asmenų pagrindines 

teises ir laisves, be kita ko, priimant teis÷s 

aktus d÷l kovos su neapykantos 

nusikaltimais ir diskriminacija, ir ragina 

nacionalines valdžios institucijas 

pasmerkti neapykantą ir smurtą d÷l 

seksualin÷s orientacijos, lytin÷s tapatyb÷s 

ar lyties raiškos; mano, kad pagrindines 

LGTB asmenų teises būtų galima geriau 

užtikrinti, jeigu jie tur÷tų galimybę 

165. teigiamai vertina tai, kad 2013 m. 

spalio m÷n. panaikintas Moldovos 

įstatymas, pagal kurį draudžiama kitų nei 

su santuoka ar šeima susijusių santykių 

propaganda, ir ragina kitas regiono šalis 

pasekti Moldovos pavyzdžiu;  
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pasirinkti teisinį institutą, pavyzdžiui, 

kohabitaciją, registruotą partnerystę ar 

santuoką; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Pakeitimas  4 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Metin÷ ataskaita d÷l žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos 

politika šioje srityje 

2014/2216(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

186 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

186. ragina ES užtikrinti, kad derybos d÷l 

visų bendradarbiavimo migracijos srityje ir 

readmisijos susitarimų su ES 

nepriklausančiomis valstyb÷mis ir šių 

susitarimų įgyvendinimas atitiktų 

tarptautinę žmogaus teisių teisę, pab÷g÷lių 

teisę ir tarptautinę jūrų teisę, ir prašo, kad 

prieš sudarant šiuos susitarimus būtų 

konsultuojamasi su Parlamentu; reikalauja 

užtikrinti didesnį skaidrumą derybose d÷l 

šių susitarimų ir integruoti steb÷senos 

mechanizmus, kad būtų įvertintas 

bendradarbiavimo migracijos srityje su ES 

nepriklausančiomis valstyb÷mis ir sienų 

kontrol÷s priemonių, įskaitant agentūros 

FRONTEX ir Europos sienų steb÷jimo 

sistemos EUROSUR veiklą, poveikis 

žmogaus teis÷ms; primygtinai reikalauja 

žmogaus teises integruoti į visą agentūros 

FRONTEX vykdomą veiklą ir steb÷ti, kaip 

jų paisoma; 

186. ragina ES užtikrinti, kad derybos d÷l 

visų bendradarbiavimo migracijos srityje ir 

readmisijos susitarimų su ES 

nepriklausančiomis valstyb÷mis ir šių 

susitarimų įgyvendinimas atitiktų 

tarptautinę žmogaus teisių teisę, pab÷g÷lių 

teisę ir tarptautinę jūrų teisę, ir prašo, kad 

prieš sudarant šiuos susitarimus būtų 

konsultuojamasi su Parlamentu; reikalauja 

užtikrinti didesnį skaidrumą derybose d÷l 

šių susitarimų ir integruoti steb÷senos 

mechanizmus, kad būtų įvertintas 

bendradarbiavimo migracijos srityje su ES 

nepriklausančiomis valstyb÷mis ir sienų 

kontrol÷s priemonių, įskaitant agentūros 

FRONTEX ir Europos sienų steb÷jimo 

sistemos EUROSUR veiklą, poveikis 

žmogaus teis÷ms; primygtinai pabr÷žia, 

kad migracijos ir prieglobsčio srityje 

žmogaus teis÷ms turi tekti svarbus 

vaidmuo; tod÷l ragina, kad agentūros 

FRONTEX pagrindinių teisių pareigūnas 

ir Europos prieglobsčio paramos biuro 

(EASO) mokymų specialistai gautų 

atitinkamą finansavimą, kuris užtikrintų 

jiems galimybę vykdyti vertinimo ir 

steb÷senos veiklą ir pristatyti geriausią 

praktiką;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Pakeitimas  5 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Metin÷ ataskaita d÷l žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos 

politika šioje srityje 

2014/2216(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

187 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

187. ragina Komisiją atlikti ES ir jai 

nepriklausančiose valstyb÷se vykdomų 

savo migracijos ir sienų kontrol÷s 

programų nepriklausomą vertinimą, kad 

būtų galima pasiūlyti patobulintas 

priemones, kaip užkirsti kelią žmogaus 

teisių pažeidimams; 

187. ragina Komisiją nuolat atlikti ES ir jai 

nepriklausančiose valstyb÷se vykdomų 

savo migracijos ir sienų kontrol÷s 

programų vertinimą, kad būtų galima 

pasiūlyti patobulintas priemones, kaip 

užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams, 

ir dalytis geriausia praktika; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Pakeitimas  6 

Cristian Dan Preda 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Metin÷ ataskaita d÷l žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos 

politika šioje srityje 

2014/2216(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

190 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

190. smerkia vis dažnesnę neteis÷tos 

migracijos ES viduje kriminalizavimą, kai 

d÷l to nukenčia susijusių asmenų 

žmogaus teis÷s; primygtinai ragina 

nedelsiant numatyti nuostatą d÷l būtinų 

žmogaus teisių apsaugos priemonių, 

atskaitomyb÷s ir vykdymo užtikrinimo 

mechanizmų sukūrimo; 

190. smerkia prekiautojų žmon÷mis 

žiaurumą, nes jie naudojasi pab÷g÷liu 

kančia ir iš to pelnosi; prašo parengti 

geresnę teis÷tų būdų gauti prieglobstį 

koncepciją ir ragina imtis griežtesnių 

priemonių prieš žiaurius prekiautojus 

žmon÷mis ir organizuotus nusikalt÷lius; 

primygtinai ragina nedelsiant numatyti 

nuostatą d÷l būtinų žmogaus teisių 

apsaugos priemonių, atskaitomyb÷s ir 

vykdymo užtikrinimo mechanizmų 

užtikrinimo; 

Or. en 

 

 


