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Pakeitimas 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi ES sutarties 17 straipsnyje 
teigiama, kad Komisija turi užtikrinti 
Sutarčių taikymą; kadangi valstybės narės 
atsisakymas visapusiškai laikytis ES teisės 
nuostatų, valdžių atskyrimo, teismų 
nepriklausomumo ir valstybės veiksmų 
nuspėjamumo principų skatina abejones 
dėl ES patikimumo; kadangi 
nepriklausomi teismai, saviraiškos ir 
informacijos laisvė bei žiniasklaidos 
pliuralizmas yra nepaprastai svarbūs 
teisinės valstybės komponentai;

C. kadangi ES yra sąjunga, pagrįsta 
nepriklausomų valstybių 
bendradarbiavimu, ir kadangi valstybės 
narės tebėra sutarčių „šeimininkės“; 

Or. en
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Pakeitimas 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
AD konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AD. kadangi ES turi ES ir tarptautinėje 
teisėje nustatytą prievolę gauti ir tvarkyti 
prašymus tų, kurie į ES atvyksta siekdami 
gauti prieglobstį; kadangi smurtiniai 
veiksmai yra ES ir tarptautinės teisės 
pažeidimas ir užkerta kelią prieglobsčio 
prašytojams naudotis teisėtomis 
garantijomis, įtvirtintomis tokioje teisėje; 
kadangi Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras pareiškė gilų susirūpinimą dėl 
nuolatinių pranešimų apie smurtinius 
veiksmus;

AD. kadangi ES valstybės narės nėra 
įpareigotos priimti ekonominių migrantų; 
kadangi iš saugių trečiųjų šalių arba per 
jas atvykstantys migrantai neturi teisės į 
prieglobstį; kadangi Konvencija dėl 
pabėgėlių turėtų būti aiškinama taip, kaip 
iš pradžių buvo numatyta; 

Or. en
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Pakeitimas 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
AE konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AE. kadangi migracija yra ES praeities, 
dabarties ir ateities dalis ir vienas iš 
didžiausių šių laikų uždavinių, turintis 
aiškų poveikį pagrindinėms teisėms; 
kadangi prieglobsčio prašytojai, 
atvykdami į ES, oficialiuose sienos 
perėjimo punktuose turi teisę ir galimybę 
pateikti savo prašymus suteikti 
prieglobstį; kadangi buvo pareikšta 
įtarimų dėl pagrindinių migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų teisių pažeidimų; 
kadangi pasienio pareigūnai turi teikti 
tinkamas paslaugas pabėgėliams, 
atsižvelgiant į ypatingas pažeidžiamų 
žmonių, kaip antai vaikai, traumuoti 
asmenys ir nėščios moterys, aplinkybes;

AE. kadangi ES migracijos politika 
grindžiama vien klaidinga prielaida, kad 
migracija yra neišvengiama ir netgi 
pageidautina;kadangi ES migracijos 
politika grindžiama klaidingu argumentu, 
jog atvėrus daugiau teisėtų migracijos 
kelių bus kažkokiu būdu sumažintas 
migracijos spaudimas, nors iš tikrųjų taip 
tik būtų sukurta dar daugiau traukos 
veiksnių, skatinančių žmones vykti į 
Europą; kadangi pasienio pareigūnai turi 
užtikrinti išorės sienų apsaugą, 
atsižvelgdami į ypatingas pažeidžiamų 
žmonių, kaip antai vaikų, traumas 
patyrusių asmenų ir nėščių moterų, 
aplinkybes;

Or. en
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Pakeitimas 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
AH konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AH. kadangi teroro aktai yra vieni 
sunkiausių pagrindinių teisių ir laisvių 
pažeidimų; kadangi 2018 ir 2019 m. 
Europos Sąjungoje vyko terorizmo 
šlovinimo aktai ir reiškiama pagarba 
teroristams; kadangi tokiais veiksmais 
įteisinamas terorizmas, keliama grėsmė 
mūsų demokratijai ir žeminami 
nukentėjusieji;

AH. kadangi teroro aktai yra vieni 
sunkiausių pagrindinių teisių ir laisvių 
pažeidimų; kadangi 2018 ir 2019 m. 
Europos Sąjungoje pasitaikė islamistų 
terorizmo šlovinimo aktų ir pagarbos 
teroristams išraiškos atvejų; kadangi 
tokiais veiksmais įteisinamas terorizmas, 
keliama grėsmė mūsų demokratijai ir 
žeminami nukentėjusieji;

Or. en
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Pakeitimas 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pabrėžia, kad būstas yra ne tik 
prekė, bet ir būtinybė, nes be jo žmonės 
negali visapusiškai dalyvauti visuomenės 
veikloje ir naudotis pagrindinėmis 
teisėmis; yra susirūpinęs dėl to, kad visų 
pirma jaunimas neįperka būsto, ir 
apgailestauja dėl nuomotojų 
diskriminacijos atvejų ir dėl politikos, 
kuria mažinamos jaunimo būsto išmokos; 
yra sunerimęs dėl to, kad beveik trečdalis 
visų benamių daugumoje ES valstybių 
narių yra 18-29 metų amžiaus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares integruoti 
Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisarės rekomendacijas, pateiktas 
2020 m. sausio 23 d. pastabose „Teisė į 
įperkamą būstą. Apleista Europos 
pareiga“ (angl. The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty), ypač 
rekomendaciją visoms valstybėms narėms 
sutikti laikytis pataisytos Europos 
socialinės chartijos 31 straipsnio dėl teisės 
į būstą; ragina valstybes nares savo 
socialinės politikos prioritetu laikyti 
piliečiams suteikiamą teisę į tinkamą 
būstą ir didinti investicijas į socialinį ir 
įperkamą būstą siekiant kovoti su 
pernelyg didele būsto kaina, visų pirma 
siekiant apsaugoti nepalankioje padėtyje 
esančias ir pažeidžiamas grupes; ragina 
Komisiją tinkamai ištirti diskriminaciją 
būsto prieinamumo požiūriu, kuri 

3. yra itin sunerimęs dėl didėjančio 
benamių skaičiaus Europoje; mano, kad 
vykdant viešąją politiką visų pirma 
dėmesys turėtų būti skiriamas skurdui, 
kurį patiria valstybių narių piliečiai, o ne 
ekonominei padėčiai kitose šalyse ir 
žemynuose arba didesnio skaičiaus 
nelegalių imigrantų priėmimui;
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draudžiama pagal Rasinės lygybės 
direktyvą, ir nedelsiant pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras pažeidimų 
atvejais;
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Pakeitimas 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad tik pačios moterys ir 
mergaitės turi priimti sprendimus dėl savo 
kūno ir seksualumo; ragina visas 
valstybes nares užtikrinti išsamų lytinį 
švietimą, moterų ir mergaičių galimybes 
naudotis šeimos planavimo priemonėmis 
ir įvairiomis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, 
įskaitant šiuolaikinius kontracepcijos 
metodus, taip pat saugų ir teisėtą abortą;

5. primena, kad abortų politikos 
formavimas ir įgyvendinimas, kaip ir kitų 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisių 
apsauga ir įgyvendinimas, priklauso 
išimtinei valstybių narių kompetencijai; 

Or. en
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Pakeitimas 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. griežtai smerkia bet kokį smurtą ir 
žudymus Europoje, kas bebūtų jų aukos;

Or. en
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Pakeitimas 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. smerkia nusikaltimus dėl 
neapykantos ir neapykantą kurstančias 
kalbas, taip pat diskriminaciją bet kokiu 
pagrindu – dėl rasės, odos spalvos, etninės 
ar socialinės kilmės, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinių pažiūrų, priklausymo 
tautinei mažumai, negalios, seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės, lyties 
raiškos ar lytinių savybių; pakartoja 
susirūpinimą, kad neapykantą 
kurstančios kalbos internete tebėra 
vyraujanti ir neatidėliotina problema; 
įspėja dėl dažnėjančių neapykantą 
kurstančių kalbų ir įvairių rasizmo formų, 
pvz., islamofobijos, priešiškumo romams, 
antisemitizmo ir priešiškumo 
juodaodžiams ir kitiems nebaltaodžiams, 
apraiškų ir normalizavimo daugelyje 
valstybių narių, kurias skatina 
ekstremistinių judėjimų ir jų retorikos 
stiprėjimas, taip pat kai kurių valstybių 
narių valdžios atstovai ar politiniai 
lyderiai, kurie neapykantą kurstančiu 
diskursu skleidžia rasistinę, ksenofobinę, 
prieš LGBTI asmenis nukreiptą retoriką; 
reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
nukentėjusieji nepraneša apie visus 
neapykantos nusikaltimus dėl 
nepakankamų apsaugos priemonių ir dėl 
to, kad valstybių narių valdžios 
institucijoms nepavyksta tinkamai ištirti 
šių nusikaltimų ir už juos patraukti 

10. smerkia visų formų smurtą ir 
raginimus vykdyti smurtą prieš bet kokius 
asmenis; primena, kad visų valstybių narių 
piliečių teisės ir pareigos yra lygios;
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baudžiamojon atsakomybėn; pabrėžia, jog 
būtina skatinti nukentėjusius asmenis 
pranešti apie neapykantos nusikaltimus 
arba diskriminacijos atvejus ir jiems 
suteikti atitinkamą apsaugą ir paramą; 
primena, jog valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad neapykantos nusikaltimai 
ir neapykantą kurstančios kalbos būtų 
veiksmingai registruojami ir tiriami, o už 
juos atsakingi asmenys – traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami; 
ragina Komisiją ir FRA tęsti darbą, 
susijusį su neapykantos nusikaltimų ir 
neapykantą kurstančių kalbų stebėsena 
valstybėse narėse, ir reguliariai teikti 
ataskaitas dėl nustatytų atvejų bei 
tendencijų;

Or. en
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Pakeitimas 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. primena, kad ES institucijos ir 
agentūros yra įpareigotos visapusiškai 
ginti visų piliečių teisę į minties, sąžinės ir 
religijos laisvę ir palaikyti diskriminacijos 
dėl religijos ar tikėjimo, įskaitant 
filosofines pažiūras, viešojoje ir 
privačiojoje sferose draudimą; ragina 
valstybes nares ginti minties, sąžinės ir 
religijos ar tikėjimo laisvę ir veiksmingai 
įgyvendinti ES gaires dėl jos propagavimo 
ir apsaugos;

11. primena visų piliečių teisę į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę ir 
diskriminacijos dėl religijos ar tikėjimo, 
įskaitant filosofines ir politines pažiūras, 
viešojoje ir privačiojoje sferose, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformose, draudimą; ragina valstybes 
nares ginti minties, sąžinės ir religijos ar 
tikėjimo laisvę;

Or. en
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Pakeitimas 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0226/2020
Clare Daly
2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje
(2019/2199(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina valstybes nares užtikrinti 
visapusišką Rasių lygybės direktyvos 
(2000/43/EB) įgyvendinimą siekiant 
kovoti su tebesitęsiančiu rasizmu 
juodaodžių ir kitų nebaltaodžių atžvilgiu, 
transfobija, priešiškumu romams, 
antisemitizmu ir islamofobija; smerkia tai, 
kad rasinės, etninės, kalbinės ir religinės 
mažumos susiduria su struktūriniu 
rasizmu, diskriminacija, neapykantos 
nusikaltimais ir neapykantą kurstančia 
kalba, teisės į teisingumą stoka ir 
nuolatine socialine bei ekonomine 
nelygybe tokiose srityse kaip būstas, 
sveikatos priežiūra, užimtumas ir 
švietimas, ir tai reikėtų laikyti didelėmis 
kliūtimis visapusiškai naudotis 
pagrindinėmis teisėmis bei esminėmis 
kliūtimis įtraukčiai ir lygybei;

12. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad visi piliečiai galėtų visapusiškai 
naudotis savo pagrindinėmis teisėmis;

Or. en


