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Pakeitimas 1
Morten Messerschmidt
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
(2017/2089(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 27a. pabrėžia, kad visapusiškai gerbiant 
žmogaus teises, vidaus sienų kontrolės 
atnaujinimas daugeliu atvejų buvo 
būtinybė ir sėkmė, nes jis neleido 
nelegaliems migrantams, narkotikams ir 
ginklams kirsti valstybių narių sienų; 
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
gerbti valstybes nares, kurios, siekdamos 
užtikrinti visos Sąjungos interesus, 
nusprendė vykdyti savo sienų kontrolę;

Or. en
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Pakeitimas 2
Morten Messerschmidt
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
(2017/2089(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. primena ES sutarties 6 straipsnyje 
nustatytą pareigą prisijungti prie EŽTK; 
prašo Komisijos imtis būtinų veiksmų 
siekiant panaikinti teisines kliūtis, 
trukdančias užbaigti prisijungimo procesą, 
ir pateikti naują Sąjungos prisijungimo prie 
EŽTK sutarties projektą, kuriame būtų 
pateikiami ESTT nuomonėje Nr. 2/13 
išdėstytų kliūčių sprendimai; mano, kad 
pabaigus šį procesą bus numatyta daugiau 
galimybių apsaugoti Sąjungos piliečių ir 
gyventojų pagrindines teises ir atsiras dar 
viena žmogaus teisių užtikrinimo 
priemonė, t. y. galimybė pateikti skundą 
EŽTT dėl kurios nors iš ES institucijų arba 
valstybių narių veiksmais padaryto EŽTK 
reglamentuojamų žmogaus teisių 
pažeidimo ES teisės normų įgyvendinimo 
srityje; be to, laikosi nuomonės, kad EŽTT 
praktika bus papildomas įnašas į 
dabartinius ir būsimus ES veiksmus 
užtikrinat pagarbą žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms ir jas propaguojant 
pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų srityse, taip pat papildys ESTT 
praktiką šioje srityje; 

28. primena ES sutarties 6 straipsnyje 
nustatytą pareigą prisijungti prie EŽTK; 
prašo Komisijos imtis būtinų veiksmų 
siekiant panaikinti teisines kliūtis, 
trukdančias užbaigti prisijungimo procesą, 
ir pateikti naują Sąjungos prisijungimo prie 
EŽTK sutarties projektą, kuriame būtų 
pateikiami ESTT nuomonėje Nr. 2/13 
išdėstytų kliūčių sprendimai; mano, kad 
pabaigus šį procesą bus numatyta daugiau 
galimybių apsaugoti Sąjungos piliečių ir 
gyventojų pagrindines teises ir atsiras dar 
viena žmogaus teisių užtikrinimo 
priemonė, t. y. galimybė pateikti skundą 
EŽTT dėl kurios nors iš ES institucijų arba 
valstybių narių veiksmais padaryto EŽTK 
reglamentuojamų žmogaus teisių 
pažeidimo ES teisės normų įgyvendinimo 
srityje; be to, laikosi nuomonės, kad EŽTT 
praktika bus papildomas įnašas į 
dabartinius ir būsimus ES veiksmus 
užtikrinat pagarbą žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms ir jas propaguojant 
pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų srityse, taip pat papildys ESTT 
praktiką šioje srityje; atsižvelgdamas į tai 
apgailestauja, kad ESTT vis dar nesuteikė 
teisėjams teisės laisvai reikšti atskirąsias 
nuomones, o tai neleidžia teismo 
sprendimams atlikti dar labiau politinio 
vaidmens; abejoja dėl to, ar šią politiką 
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galima pagrįsti šiuolaikinėje 
demokratinėje visuomenėje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad EŽTT Strasbūre daugelį 
metų laikosi praktikos, pagal kurią 
leidžiama reikšti atskirąsias nuomones, ir 
tai lėmė geresnę ir aiškesnę teismo 
praktiką;

Or. en


