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Pakeitimas  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi ES sutarčių peržiūra būtina 

siekiant sustiprinti demokratijos, teisin÷s 

valstyb÷s principų ir pagrindinių teisių 

apsaugą; 

F. kadangi siekiant sustiprinti nacionalin÷s 

demokratijos ir teisin÷s valstyb÷s principų 

apsaugą, būtina visiškai panaikinti ES 

sutartis; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Pakeitimas  16 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

X konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

X. kadangi ES išgyvena rimtą ekonomikos 

ir finansų krizę, kuri kartu su ES tam 

tikrais atsakomaisiais veiksmais, įskaitant 

didelį biudžeto sumažinimą, kai kuriose 

valstyb÷se nar÷se neigiamai paveik÷ ES 

piliečių gyvenimo sąlygas – išaugo 

nedarbas, skurdo lygis, nelygyb÷, dažniau 

dirbamas mažų garantijų darbas, sumaž÷jo 

galimyb÷s gauti paslaugas ir tų paslaugų 

kokyb÷ – taigi padar÷ poveikį piliečių 

gerovei; 

X. kadangi ES suk÷l÷ rimtą ekonomikos, 

finansų ir migracijos krizę, kuri kartu su 

ES tam tikrais atsakomaisiais veiksmais, 

įskaitant didelį biudžeto sumažinimą, kai 

kuriose valstyb÷se nar÷se neigiamai 

paveik÷ ES piliečių gyvenimo sąlygas – 

išaugo nedarbas, skurdo lygis, nelygyb÷, 

dažniau dirbamas mažų garantijų darbas, 

sumaž÷jo galimyb÷s gauti paslaugas ir tų 

paslaugų kokyb÷ – taigi padar÷ poveikį 

piliečių gerovei; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Pakeitimas  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Ab konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Ab. kadangi po neseniai ES teritorijoje 

įvykdytų teroro aktų tik÷tina, kad d÷l tam 

tikros kovos su terorizmu politikos ir 

priemonių gali nukent÷ti pagrindin÷s 

teis÷s ir laisv÷s ES; kadangi būtina 

užtikrinti, kad bus išlaikyta pusiausvyra 

tarp pagrindinių laisvių ir teisių apsaugos 

ir saugumo stiprinimo; kadangi ES ir jos 

valstyb÷s nar÷s įpareigotos ginti Europos 

Sąjungos piliečius, kartu užtikrindamos, 

kad kuriant ir vykdant saugumo politiką 

būtų laikomasi pagrindinių teisių ir 

laisvių; kadangi būtinumo ir 

proporcingumo principai turi būti 

pagrindiniai principai šioje srityje siekiant 

išvengti pilietinių laisvių pažeidimo 

politikos veiksmais;  

Ab. kadangi d÷l neseniai Paryžiuje, 

Briuselyje, Londone ir Kopenhagoje 

įvykdytų islamo teroristinių išpuolių 

būtina, kad nacionalin÷s valstyb÷s 

apsaugotų savo piliečius; labai 

apgailestauja d÷l to, kad ES neleidžia 

valstyb÷ms nar÷ms to daryti, sukurdama 

daugybę kliūčių pagrindinių teisių srityje, 

o tai, deja, atrodo naudinga tik 

neteis÷tiems migrantams, nusikalt÷liams 

ir teroristams, o ne įstatymų 

besilaikantiems suverenių Europos šalių 

piliečiams; 

Or. en 



 

AM\1071733LT.doc  PE565.784v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

3.9.2015 A8-0230/18 

Pakeitimas  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Ac konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Ac. kadangi tūkstančiai gyvybių 

prarandama Viduržemio jūroje precedento 

neturinčiu būdu ir ES tenka didžiul÷ 

atsakomyb÷ imtis veiksmų siekiant 

išgelb÷ti gyvybes, užkirsti kelią prekybai 

žmon÷mis, suteikti teis÷tų galimybių 

migrantams ir pad÷ti prieglobsčio 

prašytojams ir pab÷g÷liams bei suteikti 

jiems apsaugą; 

Ac. kadangi šimtai tūkstančių neteis÷tų 

imigrantų patenka į ES perplaukę 

Viduržemio jūrą precedento neturinčiu 

būdu, Italijai, Graikijai, Ispanijai ir 

Maltai tenka didžiul÷ atsakomyb÷ 

sustabdyti neteis÷tų migrantų ir teroristų 

srautą, užkirsti kelią prekybai žmon÷mis, 

numatyti tiesioginį neteis÷tų migrantų 

grąžinimą į jų kilm÷s arba tranzito šalis ir 

pad÷ti prieglobsčio prašytojams ir 

pab÷g÷liams, prašantiems prieglobsčio 

regione; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Pakeitimas  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Ad konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Ad. kadangi 2014 m. beveik 3 500 

migrantų žuvo arba dingo be žinios 

bandydami pasiekti Europą, o bendras 

žuvusiųjų ir dingusiųjų skaičius per 

pastaruosius 20 metų yra beveik 30 000; 

kadangi, remiantis Tarptautin÷s migracijos 

organizacijos duomenimis, migracijos 

maršrutas į Europą tapo pavojingiausiu 

migrantų maršrutu pasaulyje; 

Ad. kadangi 2014 m. pateikta 625 920 

prieglobsčio prašymų, o bendras 

prieglobsčio prašymų skaičius per 

pastaruosius septynerius metus yra beveik 

2 500 000
1a

; kadangi, remiantis 

Tarptautin÷s migracijos organizacijos 

duomenimis, migracijos maršrutas į 

Australiją tapo saugiausiu migrantų 

maršrutu pasaulyje – 2014 ir 2015 m. 

nenuskendo n÷ vienas migrantas ir visi 

migrantai buvo saugiai perkelti 

nesudarant naštos Australijai ir jos 

piliečiams; labai remia Italijos, Graikijos, 

Ispanijos ir Maltos pastangas taikyti 

Australijos modelį; 

__________________ 

1a
 2008 – 2014 m. Eurostato duomenys 

 

Or. en 
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Pakeitimas  20 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. atkreipia d÷mesį į Chartijos 10 

straipsnį, kuriame saugoma minties, 

sąžin÷s, religijos ar įsitikinimų laisv÷, taip 

pat laisv÷ išpažinti pasirinktą religiją arba 

ją pakeisti; mano, kad ši laisv÷ apima 

laisvę netik÷ti; smerkia bet kokios formos 

diskriminaciją ar netoleranciją ir ragina 

uždrausti visų formų diskriminaciją šiuo 

pagrindu; atsižvelgdamas į tai apgailestauja 

d÷l naujausių antisemitin÷s ir 

antiislamiškos diskriminacijos ir smurto 

atvejų; ragina valstybes nares, įskaitant 

religines institucijas, visomis turimomis 

priemon÷mis saugoti religijos ar 

įsitikinimų laisvę, skatinti toleranciją bei 

kultūrų dialogą veiksmingai formuojant 

politiką ir prireikus sutvirtinant kovos su 

diskriminacija politikos priemones; 

primena, kad neutrali ir pasaulietin÷ 

valstyb÷ labai svarbi užkertant kelią 

diskriminacijai d÷l priklausymo bet kokiai 

religinei, ateistinei ar agnostikų 

bendruomenei ir užtikrinant vienodą 

požiūrį į visas religijas ir įsitikinimus; 

reiškia susirūpinimą d÷l to, kad Europos 

Sąjungoje taikomi šventvagyst÷s ir 

religijos įžeidimo įstatymai, o tai gali 

daryti labai neigiamą poveikį saviraiškos 

laisvei, ir ragina valstybes nares šiuos 

įstatymus panaikinti; griežtai smerkia 

išpuolius prieš maldos vietas ir ragina 

40. atkreipia d÷mesį į Chartijos 10 

straipsnį, kuriame saugoma minties, 

sąžin÷s, religijos ar įsitikinimų laisv÷, taip 

pat laisv÷ išpažinti pasirinktą religiją arba 

ją pakeisti; mano, kad ši laisv÷ apima 

laisvę netik÷ti; smerkia bet kokios formos 

diskriminaciją ar netoleranciją ir ragina 

uždrausti visų formų diskriminaciją šiuo 

pagrindu; atsižvelgdamas į tai apgailestauja 

d÷l naujausių antisemitin÷s ir 

antikrikščioniškos diskriminacijos ir 

smurto atvejų; ragina valstybes nares, 

įskaitant religines institucijas, visomis 

turimomis priemon÷mis saugoti religijos ar 

įsitikinimų laisvę, skatinti toleranciją bei 

kultūrų dialogą veiksmingai formuojant 

politiką ir prireikus sutvirtinant kovos su 

diskriminacija politikos priemones; 

primena, kad neutrali ir pasaulietin÷ 

valstyb÷ labai svarbi užkertant kelią 

diskriminacijai d÷l priklausymo bet kokiai 

religinei, ateistinei ar agnostikų 

bendruomenei ir užtikrinant vienodą 

požiūrį į visas religijas ir įsitikinimus; 

reiškia susirūpinimą d÷l to, kad Europos 

Sąjungoje taikomi šventvagyst÷s ir 

religijos įžeidimo įstatymai, o tai gali 

daryti labai neigiamą poveikį saviraiškos 

laisvei, ir ragina valstybes nares šiuos 

įstatymus panaikinti; griežtai smerkia 

išpuolius prieš maldos vietas ir ragina 
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valstybes nares neleisti, kad už tokius 

nusikaltimus būtų nenubausta; 

valstybes nares neleisti, kad už tokius 

nusikaltimus būtų nenubausta; 

Or. en 



 

AM\1071733LT.doc  PE565.784v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 
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Pakeitimas  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pagrindinių teisių pad÷tis ES (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

106 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

106. apgailestauja d÷l kiekvieną dieną ES 

vykdomų neapykantos kalbos ir 

neapykantos nusikaltimų, padaromų d÷l 

rasizmo, ksenofobijos, religin÷s 

netolerancijos ar nusistatymo prieš 

asmenis d÷l jų negalios, seksualin÷s 

orientacijos ar lytin÷s tapatyb÷s; ragina 

valstybes nares saugoti pagrindines teises 

ir skatinti įvairių bendruomenių savo 

teritorijoje tarpusavio supratimą, 

pripažinimą ir toleranciją; ragina ES 

nustatant kovos su diskriminacija ir 

teisingumo srities politikos priemones 

pirmenybę teikti kovai su neapykantos 

nusikaltimais; ragina Komisiją ir 

valstybes nares stiprinti kovą su 

neapykantos nusikaltimais ir 

diskriminacin÷mis nuostatomis bei elgesiu 

parengiant visapusišką strategiją d÷l 

kovos su neapykantos nusikaltimais, 

smurtu d÷l neapykantos ir diskriminacija; 

106. apgailestauja d÷l to, kad d÷l 

netolerantiško ir agresyvaus mažumų 

požiūrio, kuriam pritaria daugyb÷ 

kultūros reliatyvistų, vietos europiečių 

teisei į žodžio laisvę gresia pavojus; 

apgailestauja d÷l to, kad mažumos 

nukenčia, kai kritikuojamas jų 

viduramžiškas požiūris ir taikoma 

praktika, ir kad jų kritikai kaltinami 

neapykantą kurstančia kalba, rasizmu, 

ksenofobija, islamofobija, afrofobija, 

priešiškumu romų tautyb÷s žmon÷ms, 

kurstymu ir kita pramanyta kalba, taip 

pažeidžiant jų teisę į žodžio laisvę; 

 

Or. en 

 

 


