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20.11.2020 A9-0226/13

Grozījums Nr. 13
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis aizsargāt un 
attīstīt dinamisku, neatkarīgu, plurālistisku 
un brīvu plašsaziņas līdzekļu nozari; šajā 
sakarībā nosoda jebkādus pasākumus, kuru 
mērķis ir apklusināt kritiskus plašsaziņas 
līdzekļus un mazināt plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un plurālismu, tostarp nosoda 
sarežģītus veidus, kuru rezultātā parasti 
netiek iesniegts brīdinājums Eiropas 
Padomes platformai žurnālistikas un 
žurnālistu drošības aizsardzībai; pauž 
bažas par valdības kontrolētu struktūru 
izveidi, kas pārvalda lielu daļu valsts 
plašsaziņas līdzekļu vides, un sabiedrisko 
plašsaziņas līdzekļu nolaupīšanu, lai tie 
kalpotu partizānu interesēm; atgādina, ka 
gadījumos, kad plašsaziņas līdzekļu 
īpašumtiesības joprojām ir ļoti 
koncentrētas gan valdības , gan privātu 
īpašnieku rokās, tas rada būtisku risku 
plašsaziņas līdzekļu saturā ietvertās 
informācijas un viedokļu daudzveidībai; 
atgādina, ka vārda un informācijas brīvība, 
tostarp mākslinieciskās izpausmes brīvība, 
un plašsaziņas līdzekļu brīvība ir 
demokrātijas un tiesiskuma pamatā, un 
mudina dalībvalstis garantēt savu 
plašsaziņas līdzekļu iestāžu neatkarību; 
atgādina, ka tiesības meklēt, saņemt un 
izplatīt informāciju un idejas mutiski, 
rakstiski vai drukātā veidā, mākslas darba 
veidā vai ar citu plašsaziņas līdzekļu 
starpniecību ir mākslinieciskās izpausmes 

15. prasa veidot dinamisku, neatkarīgu, 
plurālistisku un brīvu plašsaziņas līdzekļu 
nozari; šajā sakarībā nosoda jebkādus 
pasākumus, kuru mērķis ir apklusināt 
kritiskus plašsaziņas līdzekļus un mazināt 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, 
tostarp nosoda sarežģītus veidus, 
piemēram, viltus ziņu vai naida runas 
ļaunprātīgu izmantošanu politiskiem 
mērķiem; atgādina, ka vārda un 
informācijas brīvība, tostarp 
mākslinieciskās izpausmes brīvība, un 
plašsaziņas līdzekļu brīvība ir demokrātijas 
un tiesiskuma pamatā, un mudina 
dalībvalstis garantēt savu plašsaziņas 
līdzekļu iestāžu neatkarību; atgādina, ka 
tiesības meklēt, saņemt un izplatīt 
informāciju un idejas mutiski, rakstiski vai 
drukātā veidā, mākslas darba veidā vai ar 
citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību ir 
mākslinieciskās izpausmes brīvības 
sastāvdaļa54;

_______________________
54 ECT 1988. gada 24. maija spriedums 
lietā Müller un citi / ECT 1988. gada 8. 
jūlija spriedums lietā Karatas / Turcija; 
ECT 1988. gada 22. oktobra spriedums 
lietā Lindon, Otchakovsky-Laurens un July 
/ Francija.
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brīvības sastāvdaļa54;

_______________________
54 ECT 1988. gada 24. maija spriedums 
lietā Müller un citi / ECT 1988. gada 8. 
jūlija spriedums lietā Karatas / Turcija; 
ECT 1988. gada 22. oktobra spriedums 
lietā Lindon, Otchakovsky-Laurens un July 
/ Francija.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Grozījums Nr. 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a atgādina par principu, kas paredz 
individuālu kriminālatbildību par 
smagiem nodarījumiem; šajā sakarībā 
pauž solidaritāti ar lielāko daļu likumu 
ievērojošo drošības spēku, kas veic 
galveno uzdevumu – uzturēt sabiedrisko 
drošību, lielākoties ļoti naidīgā vidē;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Grozījums Nr. 15
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzīst nopietnās problēmas, kas var 
rasties dominējošās eiroskeptiķu 
kopienās, jo īpaši tajās, kurās valda 
vardarbīgi politiskie uzskati, un mudina 
ES un dalībvalstis veicināt ES iedzīvotāju, 
jo īpaši jauniešu, aktīvu līdzdalību ES 
jautājumos, lai būtu iespēja uzklausīt viņu 
viedokļus, izmantojot demokrātiskus 
kanālus;

25. atzīst opozīcijas partiju aktīvo 
demokrātisko ieguldījumu publisko 
debašu veicināšanā; mudina dalībvalstis 
veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību visos 
sabiedriskajos jautājumos;

Or. en



AM\1218844LV.docx PE661.492v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.11.2020 A9-0226/16

Grozījums Nr. 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
30. a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a nosoda daudzos islāmistu 
uzbrukumus Eiropas Savienībā kopš 
2000. gada, kuros gājuši bojā 521 cilvēks 
un ievainoti tūkstošiem cilvēku;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Grozījums Nr. 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
30. b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b uzsver, ka NVO un indivīdi, kas 
palīdz nelegālajiem imigrantiem šķērsot 
Eiropas robežas, ir atbildīgi ne tikai par 
islāmistu uzbrukumiem, bet arī par 
ikdienas vardarbību, no kuras cieš 
dalībvalstu pilsoņi un kuru izraisa daži 
nelegālie imigranti;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Grozījums Nr. 18
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina Komisiju un dalībvalstis 
īstenot Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāra 2019. gada jūnija ieteikumu 
“Glābtas dzīvības. Aizsargātas tiesības. 
Trūkumu novēršana bēgļu un migrantu 
aizsardzībā Vidusjūras reģionā”; atkārtoti 
norāda, ka droši un likumīgi migrācijas 
ceļi ir labākais veids, kā izvairīties no 
cilvēku bojāejas; mudina dalībvalstis 
pastiprināt pārmitināšanas pasākumus, 
izveidot humanitāros koridorus uz ES un 
ieviest patvēruma meklētājiem iespēju 
pieprasīt humanitārās vīzas;

31. uzsver, ka NVO, kas darbojas kā 
transporta pakalpojumi Vidusjūras 
reģionā, rada papildu piesaistošus 
faktorus, lai cilvēki riskētu ar savu un 
savu bērnu dzīvību, dodoties uz Eiropu, 
lai iegūtu labākas ekonomiskās iespējas, 
pat ja viņu izredzes saņemt patvērumu 
labākajā gadījumā ir ārkārtīgi 
ierobežotas; atkārtoti norāda, ka migrantu 
tiesības ir jālīdzsvaro ar dalībvalstu 
pilsoņu tiesībām Eiropā, jo īpaši attiecībā 
uz viņu drošību un drošumu; norāda, ka 
pēdējos teroristu uzbrukumus Eiropā ir 
veikuši migranti un ka par to tieši 
vainojama ir ES liberālās migrācijas 
politika;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Grozījums Nr. 19
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. nosoda to, ka dažas dalībvalstis ir 
pieņēmušas tiesību aktus, politiku un 
praksi, kas apdraud bēgļu, patvēruma 
meklētāju un migrantu cilvēktiesību 
efektīvu aizsardzību gan uz sauszemes, 
gan jūrā; aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis migrācijas un patvēruma 
politikas centrā izvirzīt migrantu, 
patvēruma meklētāju un bēgļu 
cilvēktiesības, kā arī atbildības dalīšanas 
principu; pauž nopietnas bažas par 
humanitāro situāciju karstajos punktos; 
aicina Komisiju ierosināt steidzamu 
risinājumu attiecībā uz biežajiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem bēgļu un 
migrantu uzņemšanas centros Eiropas 
teritorijā;

33. aicina dalībvalstis migrācijas un 
patvēruma politikas centrā izvirzīt 
eiropiešu cilvēktiesības; pauž nopietnas 
bažas par humanitāro situāciju karstajos 
punktos un uzsver, ka apstākļi karstajos 
punktos ietekmē vietējo sabiedrību;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Grozījums Nr. 20
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzsver, ka dzīvības glābšana ir 
juridisks pienākums saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un ES tiesībām; 
nosoda iebiedēšanu, arestus un 
kriminālprocesus, kas dažās dalībvalstīs 
uzsākti pret pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un personām par humānās 
palīdzības sniegšanu migrantiem, kuru 
dzīvība ir apdraudēta; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka par humānās palīdzības 
darbībām netiek noteikta 
kriminālatbildība saskaņā ar ANO 
Protokolu par nelikumīgu ievešanu;

svītrots

Or. en



AM\1218844LV.docx PE661.492v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.11.2020 A9-0226/21

Grozījums Nr. 21
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. norāda, ka bērni veido gandrīz trešo 
daļu no patvēruma meklētājiem un tāpēc 
viņi ir īpaši neaizsargāti; aicina ES un 
dalībvalstis pastiprināt savus centienus, lai 
novērstu to, ka nepavadītie nepilngadīgie 
kļūst par cilvēku tirdzniecības un seksuālā 
ekspluatēšana upuriem;

36. norāda, ka bērni veido gandrīz trešo 
daļu no patvēruma meklētājiem un tāpēc 
viņi ir īpaši neaizsargāti; aicina ES un 
dalībvalstis pastiprināt savus centienus, lai 
novērstu to, ka nepavadītie nepilngadīgie 
kļūst par cilvēku tirdzniecības un seksuālā 
ekspluatēšana upuriem; uzsver, ka vairāk 
nekā puse patvēruma pieteikumu ir 
noraidīti;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Grozījums Nr. 22
Nicolaus Fest
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. uzsver, ka tiesiskums ir 
demokrātijas stūrakmens, saglabā varas 
dalījumu, nodrošina pārskatatbildību, 
veicina uzticēšanos valsts iestādēm un 
garantē tādus principus kā likumība, 
juridiskā noteiktība, izpildvaras patvaļības 
aizliegums, tiesu neatkarība, objektivitāte 
un vienlīdzība likuma priekšā; uzsver, ka jo 
īpaši tiesiskumam un tiesu neatkarībai ir 
izšķiroša nozīme, lai iedzīvotāji varētu 
izmantot savas pamattiesības un brīvības; 
norāda, ka saskaņā ar Hartas 47. pantu 
pamattiesībām uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir nepieciešama piekļuve 
“neatkarīgai” tiesai; uzsver, ka tiesu iestāžu 
politiskā ietekme vai kontrole un līdzīgi 
šķēršļi atsevišķu tiesnešu neatkarībai bieži 
vien ir noveduši pie tā, ka tiesu iestādes 
nespēj pildīt savu uzdevumu veikt 
neatkarīgas pārbaudes par valdības 
izpildvaras un likumdošanas struktūru 
patvaļīgu varas izmantošanu; nosoda tiesu 
sistēmas izmantošanu politiskiem 
mērķiem, kuru mērķis ir nodarīt kaitējumu, 
deleģitimizēt un apklusināt politiskās 
opozīcijas uzskatus;

42. uzsver, ka tiesiskums ir 
demokrātijas stūrakmens, saglabā varas 
dalījumu, nodrošina pārskatatbildību, 
veicina uzticēšanos valsts iestādēm un 
garantē tādus principus kā likumība, 
juridiskā noteiktība, izpildvaras patvaļības 
aizliegums, tiesu neatkarība, objektivitāte 
un vienlīdzība likuma priekšā; uzsver, ka jo 
īpaši tiesiskumam un tiesu neatkarībai ir 
izšķiroša nozīme, lai iedzīvotāji varētu 
izmantot savas pamattiesības un brīvības; 
norāda, ka saskaņā ar Hartas 47. pantu 
pamattiesībām uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir nepieciešama piekļuve 
“neatkarīgai” tiesai; uzsver, ka tiesu iestāžu 
politiskā ietekme vai kontrole un līdzīgi 
šķēršļi atsevišķu tiesnešu neatkarībai bieži 
vien ir noveduši pie tā, ka tiesu iestādes 
nespēj pildīt savu uzdevumu veikt 
neatkarīgas pārbaudes par valdības 
izpildvaras un likumdošanas struktūru 
patvaļīgu varas izmantošanu; nosoda tiesu 
sistēmas izmantošanu politiskiem 
mērķiem, kuru mērķis ir nodarīt kaitējumu, 
deleģitimizēt un apklusināt politiskās 
opozīcijas uzskatus; norāda, ka politiskā 
kontrole pār prokuroru darbībām kaitē 
varas dalīšanai un apdraud tiesiskumu;

Or. en


