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Grozījums Nr. 1
Maite Pagazaurtundúa
grupas“Renew” vārdā

Ziņojums A9-0226/2020
Clare Daly
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina dalībvalstis nodrošināt 
bērnu aizsardzību pret jebkāda veida 
diskrimināciju izglītības jomā; jo īpaši 
prasa, lai bērniem, kuru aktivitātes 
ierobežojums ir saistīts ar valodas 
attīstības problēmām, piemēram, autiskā 
spektra traucējumiem, tiktu nodrošināta 
īpaša aizsardzība, ja viņu izglītība notiek 
daudzvalodu vidē, lai viņi varētu studēt 
dzimtajā valodā, ja viņu ģimenes to vēlas;
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Grozījums Nr. 2
Evin Incir
S&D grupas vārdā
Maite Pagazaurtundúa
grupas“Renew” vārdā

Ziņojums A9-0226/2020
Clare Daly
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
W apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā trauksmes cēlējiem ir būtiska 
nozīme jebkurā atklātā un pārredzamā 
demokrātijā; tā kā trauksmes cēlējiem ir 
būtiska nozīme pārredzamības, 
demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā, 
ziņojot par nelikumīgu vai neatbilstīgu 
rīcību, kas apdraud sabiedrības intereses, 
piemēram, par korupciju, noziedzīgiem 
nodarījumiem vai interešu konfliktiem, kas 
apdraud pilsoņu tiesības un brīvības;

W. tā kā trauksmes cēlējiem un 
žurnālistiem ir būtiska nozīme jebkurā 
atklātā un pārredzamā demokrātijā; tā kā 
trauksmes cēlējiem un žurnālistiem ir 
būtiska nozīme pārredzamības, 
demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā, 
ziņojot par nelikumīgu vai neatbilstīgu 
rīcību, kas apdraud sabiedrības intereses, 
piemēram, par korupciju, noziedzīgiem 
nodarījumiem vai interešu konfliktiem, kas 
apdraud pilsoņu tiesības un brīvības; tā kā 
trauksmes celšana un žurnālistika ir 
vārda un informācijas brīvības 
pamataspekti; tā kā žurnālisti un citi 
mediju jomas aktori Eiropas Savienībā 
daudzkārt saskaras ar valstisku un 
nevalstisku aktoru uzbrukumiem, 
draudiem un spiedienu; tā kā žurnālistu 
un trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība 
ES, valstu un starptautiskā līmenī, kā arī 
žurnālistu, jo īpaši pētniecisko žurnālistu, 
un trauksmes cēlēju svarīgās lomas 
atzīšana sabiedrībā ir priekšnosacījumi, 
lai nodrošinātu šādu lomu efektivitāti;
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