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19.10.2016 A8-0283/3 

Pakeitimas 3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

N konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

N. kadangi Komisija nustatė, kad 

struktūrinių reformų Europos semestre – 

ekonominės politikos koordinavimo 

Sąjungos lygmeniu metiniame cikle – 

pagrindinis komponentas yra teisingumo 

sistemų valstybėse narėse veiksmingumo 

pagerinimas, kuris yra pagrindinis teisinės 

valstybės principo aspektas siekiant 

užtikrinti vienodą elgesį, bausti už 

piktnaudžiavimą valdžia ir užkirsti kelią 

neteisėtumui; kadangi nepriklausoma 

advokato profesija yra laisvos ir 

demokratinės visuomenės pagrindas; 

N. kadangi teisingumo sistemų 

valstybėse narėse veiksmingumo 

pagerinimas yra pagrindinis teisinės 

valstybės aspektas, kuris labai svarbus 

užtikrinant vienodą požiūrį, taikant 

sankcijas už vyriausybių piktnaudžiavimą 

ir užkertant kelią savivalei; kadangi 

nepriklausoma advokato profesija yra 

laisvos ir demokratinės visuomenės 

pagrindas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Pakeitimas 4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. rekomenduoja iki bus pakeista 

Sutartis sukurti visapusišką Sąjungos 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių mechanizmą, kuris 

apimtų visas reikiamas suinteresuotąsias 

šalis, todėl prašo Komisijos, remiantis 

SESV 295 straipsniu, iki 2016 m. pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl ES demokratijos, 

teisinės valstybės ir pagrindinių teisių 

pakto sudarymo sudarant tarpinstitucinį 

susitarimą, kuriuo nustatoma Sąjungos 

institucijų ir valstybių narių 

bendradarbiavimo pagal ES sutarties 7 

straipsnį palengvinimo tvarka, 

integruojanti, suderinanti ir papildanti 

dabartinius mechanizmus, laikantis išsamių 

rekomendacijų, išdėstytų šio dokumento 

priede, ir numatant galimybę visoms 

Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, 

išreiškusioms pageidavimą, prisijungti 

prie ES demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto; 

1. rekomenduoja sukurti visapusišką 

Sąjungos demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių mechanizmą, kuris 

apimtų visas reikiamas suinteresuotąsias 

šalis, todėl prašo Komisijos, remiantis 

SESV 295 straipsniu, iki 2017 m. rugsėjo 

mėn. pateikti pasiūlymą dėl ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto sudarymo sudarant 

tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo nustatoma 

Sąjungos institucijų ir valstybių narių 

bendradarbiavimo palengvinimo tvarka, 

integruojanti, suderinanti ir papildanti 

dabartinius mechanizmus, laikantis išsamių 

rekomendacijų, išdėstytų šio dokumento 

priede; rekomenduoja sukurti konkretų 

privalomą mechanizmą siekiant išplėsti 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto taikymą visoms 

Sąjungos institucijoms ir įstaigoms; 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. ypač rekomenduoja į ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto mechanizmus 

įtraukti prevencinius ir korekcinius 

elementus ir mechanizmus taikyti visoms 

valstybėms narėms ir trims pagrindinėms 

Sąjungos institucijoms atsižvelgiant į 

subsidiarumo, būtinumo ir proporcingumo 

principus; 

3. ypač rekomenduoja į ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto mechanizmus 

įtraukti prevencinius ir korekcinius 

elementus ir mechanizmus taikyti visoms 

valstybėms narėms ir Sąjungos 

institucijoms, atsižvelgiant į subsidiarumo, 

būtinumo ir proporcingumo principus; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Pakeitimas 6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3 a. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės 

stokos, kuri būdinga Euro grupei; 

rekomenduoja ES demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių pakto 

mechanizmą taikyti ir Euro grupei; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Pakeitimas 7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6 a. primena, kad finansų, ekonomikos 

ir socialinė krizė ir joms įveikti priimtos 

priemonės turėjo didelį poveikį daugeliui 

gyventojų sluoksnių; pabrėžia, kad 

tarptautiniuose susitarimuose, EŽTK, ES 

pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 

socialinėje chartijoje pripažinta, jog 

socialinės teisės yra pagrindinės teisės; 

todėl ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti 

į socialines teises teikiant pasiūlymą 

sudaryti ES demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių paktą ir 

vykdyti savo įsipareigojimą įtraukti 

socialinius tikslus į visas Europos 

iniciatyvas, kaip nustatyta SESV 3 ir 9 

straipsniuose; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Pakeitimas 8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas 

2015/2254(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalies 5 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – galimybę Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui peržiūrėti pagal ES 

sutarties 7 straipsnį priimtų sprendimų 

visapusišką teisėtumą, iš dalies pakeičiant 

SESV 269 straipsnį; 

Or. en 

 

 


