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9.12.2015 A8-0344/7 

Pakeitimas 7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  54a. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į 

ES ir trečiųjų šalių tarptautinius 

susitarimus; vis dėlto pabrėžia, kad jų 

įtraukti į prekybos susitarimus su 

trečiosiomis šalimis nepavyko, nes tokie 

susitarimai galėjo net prisidėti prie 

pagrindinių ekonominių ir socialinių 

teisių pažeidimo, įskaitant atitinkamų 

šalių gyventojų nuskurdinimą ir 

tarptautinių įmonių vykdomą išteklių 

monopolizavimą; taip pat mano, kad 

reikalingi ex ante kontrolės mechanizmai 

prieš sudarant bet kokį pagrindų 

susitarimą ir kad susitarimo sudarymo 

sąlyga yra esminė susitarimo dalis, ir kad 

reikalingi a posteriori kontrolės 

mechanizmai, pagal kuriuos būtų galima 

imtis konkrečių veiksmų reaguojant į šių 

nuostatų pažeidimus, įskaitant net 

atitinkamų susitarimų taikymo 

sustabdymą; mano, kad reikia laikytis ne 

tik šių nuostatų, bet ir taikyti naujas 

bendradarbiavimo formas, siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas trečiųjų 

šalių ekonominei ir socialinei plėtrai, 

atsižvelgiant į jų gyventojų poreikius; 
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Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Pakeitimas 8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 57a. dar kartą tvirtina, kad Europos 

bendrovės, vykdančioms veiklą trečiosiose 

šalyse, privalo griežtai laikytis 

tarptautinių žmogaus teisių standartų; 

todėl prašo valstybių narių stebėti, kad 

įmonės, kurioms taikoma nacionalinė 

teisė, laikytųsi žmogaus teisių ir 

socialinių, sveikatos ir aplinkosaugos 

standartų, kurių laikytis jos privalo, kai 

steigiasi ar vykdo savo veiklą trečiojoje 

šalyje; ragina Komisiją ir valstybes nares 

imtis būtinų priemonių prieš Europos 

įmones, kurios nesilaiko šių standartų 

arba kurios nepakankamai atlygina žalą 

asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus 

teisių pažeidimų, už kuriuos tiesiogiai 

arba netiesiogiai yra atsakingos;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Pakeitimas 9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 63a. apgailestauja dėl to, kaip finansų ir 

ekonomikos krizė bei valstybės skolos 

krizė, taip pat biudžeto apribojimai padarė 

neigiamą poveikį ekonominėms, 

pilietinėms, socialinėms ir kultūrinėms 

teisėms, dėl to išaugo nedarbas, skurdas ir 

padaugėjo mažų garantijų darbo bei 

prastų gyvenimo sąlygų, išaugo atskirtis ir 

izoliacija, ypač valstybėse narėse, kurioms 

nustatytos griežto ekonominio koregavimo 

programos; pabrėžia, kad Jungtinės 

Tautos ne kartą kritikavo tai, kaip 

Europos institucijos sprendžia skolos 

klausimą ir jo pasekmes žmogaus teisėms; 

apgailestauja dėl to, kad beveik visos 

valstybės narės nebalsavo už 2015 m. 

rugsėjo 10 d. JT rezoliuciją, kuria 

pripažįstama bet kurios valstybės teisė 

restruktūrizuoti savo valstybės skolą; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Pakeitimas 10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67a. atkreipia dėmesį į kovos su terorizmu 

rekomendacinį dokumentą, kurį parengė 

EIVT ir Komisija ir kurį patvirtino 

Taryba; apgailestauja dėl to, kad kovos su 

terorizmu politika naudojama kaip 

dingstis pradėti taikyti vien tik represinę 

politiką, nukreiptą prieš visus gyventojus 

ir pažeidžiančią pagrindines teises ir 

laisves; prašo įgyvendinti reikšmingas 

prevencines priemones ir ir yra 

susirūpinęs dėl to, kad nepakankamai 

dėmesio skiriama nepriklausomiems 

kontrolės mechanizmams; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Pakeitimas 11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 69a. atkreipia dėmesį į tai, kad pabėgėlių 

krizė yra pasaulinio masto problema ir į 

tai, kad Jungtinių Tautų vyriausiojo 

pabėgėlių reikalų komisaro biuro 

duomenimis pabėgėlių ir perkeltųjų 

asmenų skaičius pasaulyje šiuo metu 

siekia 60 mln.; reiškia savo solidarumą su 

daugybe pabėgėlių ir migrantų, kurie, 

bėgdami nuo konfliktų, represinių režimų, 

iš teritorijų, kuriose negalioja įstatymai ir 

vyrauja skurdas, kenčia dėl rimtų 

žmogaus teisių pažeidimų; smerkia tai, 

kad jie yra aukos smurtinių represijų, 

kurias vykdo nelegalios imigracijos ir 

prekybos žmonėmis tinklai, dėl kurių 

daug valstybės institucijų yra tiesiogiai ir 

netiesiogiai atsakingos; primena, kad 

Sąjunga ir jos valstybės narės turi imtis 

atsakomybės vykstant karui, esant 

chaosui, ekonominiam nepritekliui, badui 

ir žūstant nuo to pabėgti bandantiems 

pabėgėliams ir migrantams; taip pat 

reiškia gilų apgailestavimą dėl to, kad 

tragiškai žūsta prieglobsčio ES ieškantys 

asmenys; įspėja Sąjungą ir jos valstybes 

nares dėl sienų statymo, nes tai skatina 

prekybą žmonėmis ir apgailestauja, kad 

nepakanka būdų, suteikiančių galimybę 
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saugiai ir teisėtai patekti į ES teritoriją; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Pakeitimas 12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. pabrėžia, kad reikia kuo skubiau 

šalinti pagrindines migracijos srautų 

priežastis, taigi spręsti pabėgėlių krizės 

išorės aspekto klausimą, be kita ko, 

randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus, stiprinant 

bendradarbiavimą ir partnerystę su 

atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir 

vykdant ES išorės politiką; pabrėžia, kad 

reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES aktyviau bendradarbiauti su JT, 

įskaitant jos agentūras, taip pat su 
regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO, kad būtų 

pašalintos pagrindinės migracijos srautų 

priežastys ir pagerinta padėtis netoli 

konflikto zonų esančiose pabėgėlių 

stovyklose; pakartoja savo raginimą ES 

užtikrinti, kad visi bendradarbiavimo 

migracijos srityje ir readmisijos 

susitarimai su ES nepriklausančiomis 

valstybėmis atitiktų tarptautinę žmogaus 

teisių teisę; primena, kad bendra 

migracijos strategija glaudžiai susijusi su 

vystymosi ir humanitarine politika, 

įskaitant humanitarinių koridorių 

steigimą ir humanitarinių vizų išdavimą, 

70. pabrėžia, kad reikia rasti sprendimus, 

kaip įveikti dabartinę krizę, remiantis 

solidarumo principais ir bendra strategija, 

kuria būtų skatinama saugi ir teisėta 

migracija ir kuria būtų visiškai 

užtikrinamos žmogaus teisės ir 

pagrindinės vertybės; ragina Europos 

Sąjungą ir jos valstybes nares skatinti 

taiką ir atsisakyti smurtinių intervencijų; 

pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina Sąjungą bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 

NVO; pažymi, kad ši visapusiška 

strategija taip pat turi apimti 

humanitarinę ir vystymosi pagalbą; 
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ir kitomis išorės politikos sritimis; 

atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos 

karinę operaciją Viduržemio jūros 

regiono pietų centrinėje dalyje 

(EUNAVFOR MED), nukreiptą prieš 

neteisėtai migrantus gabenančius asmenis 

ir prekeivius žmonėmis Viduržemio jūros 

regione; be to, pabrėžia, kad reikia 

nedelsiant parengti tvirtesnę Sąjungos 

lygmens politiką siekiant spręsti 

neatidėliotinas su migrantais ir 

pabėgėliais susijusias problemas ir 

sukurti veiksmingo, teisingo ir tvaraus 

valstybių narių tarpusavio naštos 

pasidalijimo mechanizmą; atkreipia 

dėmesį į 2015 m. rugsėjo 9 d. Komisijos 

pasiūlytas priemones, skirtas pabėgėlių 

krizės klausimui spręsti, pvz., numatomą 

Dublino reglamento persvarstymą; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Pakeitimas 13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina ES ir jos valstybes nares, 

vykdant išorės politiką, padidinti paramą 

kovai su prekyba žmonėmis, ypatingą 

dėmesį skiriant nukentėjusiųjų ir ypač 

nepilnamečių apsaugai; yra įsitikinęs, kad 

ES turėtų stiprinti bendradarbiavimą su 

trečiosiomis šalimis ir kitais atitinkamais 

subjektais siekiant keistis gerąja patirtimi 

ir padėti ardyti tarptautinius prekybos 

žmonėmis tinklus; kartoja, kad visos ES 

valstybės narės turi įgyvendinti ES 

direktyvą dėl prekybos žmonėmis 

prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos
1
 

ir 2012–2016 m. Prekybos žmonėmis 

panaikinimo strategiją
2
; 

 

71. reiškia susirūpinimą dėl to, kad vis 

dažniau vykdomos derybos dėl migracijos 

politikos, kuria susiejamas vystymasis ir 

readmisijos ir grąžinimo susitarimai; ypač 

smerkia šiuo metu vykstančias derybas su 

žmogaus teises atvirai pažeidinėjančiomis 

šalimis, pvz., Turkija, Sudanu ir Eritrėja; 

ragina sustabdyti visus readmisijos 

susitarimus su šalimis, kurios negerbia 

pagrindinių žmogaus teisių; atmeta bet 

kokius bandymus pavesti vykdyti 

Sąjungos užsienio politiką kitiems 

subjektams ir atitinkamai smerkia 

valstybių narių ir Komisijos pasiūlymus 

įsteigti prieglobsčio prašymų tvarkymo ar 

sulaikymo centrus trečiosiose šalyse; 

ragina valstybes nares laikytis 

prieglobsčio prašytojų negrąžinimo 

tarptautinio principo; ragina skubiai imtis 

konkrečių veiksmų, kuriais būtų 

užtikrinama pažeidžiamų gyventojų, visų 

pirma neįgaliųjų, nelydimų nepilnamečių 

ir jaunų moterų, apsauga; 

Or. fr 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:lt:PDF. 

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=LT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:lt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=LT
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