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4.3.2015 A8-0023/8 

Pakeitimas  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. pabr÷žia, kad visi žmon÷s turi 
neatimamą apsisprendimo teisę, kuria gali 
naudotis be išor÷s j÷gų įsikišimo į trečiųjų 
šalių politinius, ekonominius ir 
socialinius reikalus; dar kartą įsp÷ja 
Sąjungą ir jos valstybes nares, kad 
nenaudotų žmogaus teisių klausimo 
tikslais, kurie gal÷tų pakenkti šios temos 
patikimumui; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Pakeitimas  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. pripažįsta, kad dabartin÷ sistemin÷ 
kriz÷ daro didžiulį socialinį poveikį 
gyventojams Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų; konstatuoja, kad d÷l Europos 
Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų, 
pavyzdžiui, TVF, priimtų skirtingų griežto 
taupymo planų pablog÷jo pilietinių, 
socialinių ir demokratinių teisių pad÷tis ir 
žymiai pablog÷jo gyvenimo sąlygos, ypač 
pažeidžiamiausių ir silpniausių asmenų; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Pakeitimas  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

106 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

106. ragina Komisiją ir EIVT aktyviai 

imtis iniciatyvos gerinti nuo žmogaus teisių 

pažeidimų, susijusių su įmonių veikla už 

ES ribų, nukent÷jusių asmenų galimybes 

kreiptis į teismą; be to, primygtinai 

reikalauja nustatyti veiksmingas teisines 

žmogaus teises pažeidžiančių bendrovių 

baudimo priemones ir užtikrinti, kad nuo 

tokių pažeidimų nukent÷ję asmenys gal÷tų 

pasinaudoti teisių gynimo priemon÷mis; 

106. ragina Komisiją ir EIVT aktyviai 

imtis iniciatyvos gerinti nuo žmogaus teisių 

pažeidimų, susijusių su įmonių veikla už 

ES ribų, nukent÷jusių asmenų galimybes 

kreiptis į teismą, ypač nukent÷jusių nuo 
pažeidimų, susijusių su aplinka, žem÷s 
pasisavinimu ir gamtos išteklių gavyba; be 

to, primygtinai reikalauja nustatyti 

veiksmingas teisines žmogaus teises 

pažeidžiančių bendrovių baudimo 

priemones ir užtikrinti, kad nuo tokių 

pažeidimų nukent÷ję asmenys gal÷tų 

pasinaudoti teisių gynimo priemon÷mis; 
ragina Komisiją imtis būtinų priemonių 
prieš Europos įmones, nepakankamai 
atlyginančias nelaimingų atsitikimų 
aukoms padarytą žalą, už kurią jos 
tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingos; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Pakeitimas  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

117 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

117. reiškia susirūpinimą d÷l steb÷jimo, 

sekimo, cenzūravimo ir informacijos 

atrankos technologijų platinimo ir plitimo, 

kadangi jos kelia vis didesnį pavojų 

autokratin÷se šalyse gyvenantiems 

žmogaus teisių ir demokratijos 

aktyvistams, taip pat iškyla nerimą 

keliančių klausimų, susijusių su teise į 

privatų gyvenimą demokratin÷se šalyse, 

net kai šios technologijos naudojamos 

tariamai teis÷tais tikslais, pvz., kovos su 

terorizmu, valstyb÷s saugumo ir 

teis÷saugos tikslais; 

117. reiškia susirūpinimą d÷l steb÷jimo, 

sekimo, cenzūravimo ir informacijos 

atrankos technologijų platinimo ir plitimo, 

kadangi jos kelia vis didesnį pavojų 

autokratin÷se šalyse gyvenantiems 

žmogaus teisių ir demokratijos 

aktyvistams, taip pat iškyla nerimą 

keliančių klausimų, susijusių su teise į 

privatų gyvenimą demokratin÷se šalyse, 

net kai šios technologijos naudojamos 

tariamai teis÷tais tikslais, pvz., kovos su 

terorizmu, valstyb÷s saugumo ir 

teis÷saugos tikslais; nurodo, kad d÷l tokios 
politikos, kai visuotiniau renkami 
duomenys apie gyventojus, daug÷ja 
represijų prieš kovotojus už žmogaus 
teises, žurnalistus ir apskritai prieš 
pilietin÷s visuomen÷s veik÷jus, nors 
neįrodyta, kad tokia politika veiksminga; 
apgailestauja d÷l Europos Sąjungos 
susitarimų d÷l keleivio duomenų įrašo 
(PNR) projektų su trečiosiomis 
valstyb÷mis, nes šie susitarimai neatitinka 
Bendrijos asmens duomenų apsaugos 
nuostatų; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Pakeitimas  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

117 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 117a. mano, kad vykdant CŽV programą 
vyravusi nebaudžiamumo atmosfera 
sudar÷ sąlygas toliau daryti pagrindinių 
teisių pažeidimus įgyvendinant ES ir JAV 
kovos su terorizmu politiką – tai parodo ir 
JAV nacionalinio saugumo agentūros 
sekimo programos masinio šnipin÷jimo 
veikla; reikalauja nedelsiant nutraukti 
derybas d÷l transatlantin÷s prekybos ir 
investicijų partneryst÷s susitarimo su JAV 
ir d÷l visų bendradarbiavimo susitarimų 
su šia šalimi kovos su terorizmu srityje, 
kol nebus garantuotos Europos piliečių 
teis÷s; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Pakeitimas  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

135 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 135a. mano, kad d÷l lyčių nelygyb÷s 
visuomen÷je ir neigiamo moters paveikslo 
kūrimo smurtas prieš moteris taip pat gali 
būti psichologinis; pabr÷žia, kad šioje 
srityje Komisijos ir valstybių narių 
vaidmuo Europos Sąjungoje ir už jos ribų 
turi būti orientuotas į kovą su visų formų 
(fiziniu, psichologiniu, socialiniu, 
ekonominiu) smurtu prieš moteris, taip 
pat į lyčių požiūriu neutralų berniukų ir 
mergaičių švietimą nuo kuo ankstyvesnio 
amžiaus ir kovą su lyčių stereotipais; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Pakeitimas  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

183 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 183a. griežtai smerkia Europos Sąjungos, 
jos valstybių narių ir jų šalių partnerių 
negeb÷jimą užtikrinti prieglobsčio teis÷s ir 
gelb÷jimo jūroje; smerkia susitarimus d÷l 
readmisijos d÷l to, kad jie turi įtakos 
kitiems susitarimams, įskaitant 
susitarimus d÷l vystymosi su trečiosiomis 
šalimis; mano, kad ši migracijos politika 
atskleidžia tam tikrą nusistatymą prieš 
pietinių šalių gyventojus; ragina taikyti 
vizų režimo liberalizavimo politiką 
pietinių šalių ir ypač valstybių, kuriose 
vyksta per÷jimo prie demokratijos 
procesas, pvz. Tuniso, piliečiams, taip pat 
įgyvendinti perk÷limo politiką visose 
valstyb÷se nar÷se; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Pakeitimas  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

193 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 193a. ragina Sąjungą ir jos valstybes 
nares didžiausią prioritetą įgyvendinant 
savo vidaus politiką ir palaikant ryšius su 
trečiosiomis šalimis teikti Tūkstantmečio 
vystymosi tikslams (TVT); pabr÷žia, kad 
šie tikslai, ypač skurdo panaikinimas, 
galimyb÷ visiems įgyti išsilavinimą, lyčių 
lygyb÷, bus pasiekti tik įdiegus visiems 
prieinamas viešąsias paslaugas ir 
sustiprinus jų teikimo geb÷jimus; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Pakeitimas  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

183 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

183. reiškia pasipiktinimą didžiuliu 

Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 

skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 

nurodo Tarptautin÷s migracijos 

organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 

kelion÷s“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 

siek÷ 3 000, tod÷l ši jūra yra didžiausiu 

nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 

pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 

susirūpinęs d÷l pranešimų apie migrantų ir 

prieglobsčio prašytojų patiriamus žmogaus 

teisių pažeidimus jiems keliaujant į ES; 
ragina Sąjungą ir valstybes nares 
bendradarbiauti su JT, regioniniais 
organais, vyriausyb÷mis ir NVO, kad šios 
problemos būtų sprendžiamos; pabr÷žia, 
kad Sąjungos lygmeniu reikia nedelsiant 
suformuoti intensyvesnę, labiau 
integruotą ir stipriau solidarumo principu 
pagrįstą politiką, kad būtų galima, 
laikantis tarptautin÷s žmogaus teisių 
teis÷s ir pagrindinių žmogaus orumo 
principų, nuosekliau spręsti skubius su 
migrantais, pab÷g÷liais ir prieglobsčio 
prašytojais susijusius klausimus, taip pat 
ragina ES prad÷ti taikyti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą ir užtikrinti bendrus 
veiksmingus pri÷mimo procedūrų 
standartus visoje Sąjungoje, kad būtų 

183. reiškia pasipiktinimą didžiuliu 

Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 

skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 

nurodo Tarptautin÷s migracijos 

organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 

kelion÷s“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 

siek÷ 3 000, tod÷l ši jūra yra didžiausiu 

nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 

pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 

susirūpinęs d÷l migrantų ir prieglobsčio 

prašytojų patiriamų žmogaus teisių 
pažeidimų jiems keliaujant į ES; ragina 

Sąjungą ir valstybes nares pagaliau imtis 
būtinų priemonių, kad jos pad÷tų nelaimę 
jūroje patyrusiems migrantams ir kad 
nebežūtų daugyb÷ žmonių; primena 
Sąjungai ir jos valstyb÷ms nar÷ms jų 
tarptautines pareigas paieškos ir 
gelb÷jimo jūroje srityje; tuo klausimu 
primena, kad Europos ir tarptautiniuose 
vandenyse reikia laikytis negrąžinimo 
principo, kurį patvirtino Europos 
Žmogaus Teisių Teismas; primena, kad 

Komisija įsipareigojo patvirtinti tikrą 
bendrą Sąjungos migracijos strategiją – 
pateikti pasiūlymų, kad būtų parengtos 
patikimos ir teis÷tos apsaugos suteikimo 
Sąjungoje priemon÷s; pabr÷žia, kad 
svarbu nedelsiant prad÷ti humanitarinių 
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apsaugoti nelydimi nepilnamečiai ir 
pažeidžiamiausi asmenys; ragina 
vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
pavaduotoją, už migraciją ir vidaus 
reikalus atsakingą Komisijos narį ir EIVT 
didinti valstybių narių bendradarbiavimą 
ir teisingą atsakomyb÷s pasidalijimą, be 
kita ko, priimant ir perkeliant pab÷g÷lius 
ir teikiant paramą paieškos ir gelb÷jimo 
tarnyboms, padedančioms nelaimę jūroje 
patyrusiems migrantams, bandantiems 
pasiekti ES krantus; ryšium su tuo 
primena, kad Europos ir tarptautiniuose 
vandenyse reikia laikytis negrąžinimo 
principo, kaip patvirtino Europos 
Žmogaus Teisių Teismas; primena, kad 
Komisija įsipareigojo pl÷toti tinkamus 
teis÷tos migracijos būdus; tod÷l ragina 

valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 

neseniai ES priimtą bendrą prieglobsčio 

dokumentų rinkinį ir bendrus migracijos 

teis÷s aktus; ragina valstybes nares 
dalyvauti pab÷g÷lių perk÷limo 
programose ir aktyviau rengti regionines 
apsaugos programas, skirtas labiau 
nukent÷jusioms teritorijoms; pabr÷žia, 
kad reikia šalinti pagrindines neteis÷tos 
migracijos priežastis; ragina EIVT ir 
valstybes nares ypatingą d÷mesį skirti 
šalims, kuriose pradedamas prekybos 
žmon÷mis ar nete is÷to žmonių įvežimo 
procesas, ir šalims, per kurias ir į kurias 
vykstama; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 
pirmininko pavaduotoją, taip pat valstybes 
nares tobulinti Sąjungos veiklos išor÷s 
aspektus ir šiuo tikslu bendradarbiauti su 
kilm÷s ir tranzito šalimis, įskaitant ES 
šalis partneres, visų pirma Viduržemio 
jūros regione, min÷tus susirūpinimą 
keliančius klausimus sistemingai teikti 
svarstyti per politinius dialogus su 
atitinkamomis šalimis ir juos aptarti 
viešuose pareiškimuose, taip pat skatinti 
bendradarbiavimą su šiomis šalimis 
aukščiausiu lygmeniu, siekiant išardyti 
neteis÷to migrantų gabenimo tinklus ir 
kovoti su neteis÷tai iš prekybos žmon÷mis 
ir neteis÷to žmonių įvežimo besipelnančia 

vizų išdavimą ir sukurti naujas legalios 
migracijos priemones, kad žmon÷ms 
nebereik÷tų rizikuoti gyvybe norint 
pasiekti Europą; pabr÷žia, kad reikia 
skubiai parengti solidaresnę politiką 
Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu; 
tod÷l ragina valstybes nares visapusiškai 

įgyvendinti neseniai ES priimtą bendrą 

prieglobsčio dokumentų rinkinį ir bendrus 

migracijos teis÷s aktus; prašo Komisijos 
raginti valstybes nares aktyviau dalyvauti 
perk÷limo programose; tvirtai 
prieštarauja tam, kad Sąjungos, valstybių 
narių ir trečiųjų šalių derybose kova su 
prekyba žmon÷mis ir neteis÷tų jų įvežimu 
būtų naudojama kaip spaudimo 
priemon÷; primena, kad šis 
bendradarbiavimas neturi būti vykdomas 
pažeidžiant faktines vyrų, moterų ir vaikų 
teises ieškoti apsaugos Sąjungoje ir dar 
labiau pažeidžiant pagrindines migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų teises; tod÷l reiškia 
didelį susirūpinimą tuo, kad stiprinamas 
bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis, ypač su Somalio pusiasalio 
šalimis, vykstant Chartumo procesui; 
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mafija; 

Or. fr 

 

 


