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20.11.2020 A9-0226/39

Pakeitimas 39
Clare Daly
GUE/NGL 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
20 nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į pozicijas, kurias 
2019 m. spalio 11 d., vadovaudamasis 
Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto fakultatyviuoju 
protokolu, dėl pranešimo Nr. 37/2018 
(López Albán v Spain), priėmė 
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių komitetas, 
___________________
1a http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Pakeitimas 40
Clare Daly
GUE/NGL 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
22 nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisarės 2018 m. birželio 
29 d. poziciją dėl Graikijos ir skubių 
veiksmų, kurių reikia imtis norint 
apsaugoti migrantų žmogaus teises1a,
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Pakeitimas 41
Clare Daly
GUE/NGL 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
41 nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į EŽTT bylą Sh. D. 
ir kiti prieš Graikiją, Austriją, Kroatiją, 
Vengriją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją ir 
Slovėniją1a, kurioje patvirtinama, kad itin 
didelis vaiko pažeidžiamumas turėtų būti 
laikomas svarbesniu už teisės aktų 
neatitinkantį statusą ir vaikams apsaugoti 
reikalingas nustatytas priemones ir kad 
valdžios institucijos, automatiškai 
skirdamos globą apsaugai užtikrinti, bet 
neapsvarstydamos kitų alternatyvų 
sulaikymui ir neatsižvelgdamos į ES teise 
nustatytą reikalavimą vengti sulaikyti 
vaikus, pažeidė 5 straipsnį1b,
___________________
1a Pareiškimas Nr. 141165/16, 2019 m. 
birželio 13 d. sprendimas.
1b https://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Pakeitimas 42
Clare Daly
GUE/NGL 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
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi atskirose valstybėse narėse 
vis labiau smerkiami ginekologinio ir 
akušerinio smurto atvejai45; kadangi 
Sutartyje ginamos moterų teisės, 
atsižvelgiant į visą jų įvairovę, įskaitant 
romų tautybės moterų, juodaodžių ir kitų 
nebaltaodžių moterų, LGBT ir neįgalių 
moterų teises; kadangi ypač dažnai 
pažeidžiamos romų tautybės moterų teisės 
ir šios moterys dažnai patiria vis didesnį 
žodinį, fizinį, psichologinį ir rasinį 
priekabiavimą reprodukcinės sveikatos 
priežiūros įstaigose; kadangi romų tautybės 
moterys taip pat patiria etninę segregaciją 
gimdymo priežiūros įstaigose ir dažnai 
paguldomos į atskiras palatas su atskirais 
vonios kambariais ir valgymui skirtomis 
patalpomis; kadangi kai kuriose valstybėse 
narėse romų tautybės žmonės nukenčia 
nuo sistemingos priverstinės ir prievartinės 
sterilizacijos ir negali gauti tinkamo žalos 
atlyginimo, įskaitant kompensaciją už 
atitinkamus šių žmonių žmogaus teisių 
pažeidimus;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

M. kadangi atskirose valstybėse narėse 
vis labiau smerkiami ginekologinio ir 
akušerinio smurto atvejai45; kadangi 
Sutartyje ginamos absoliučiai visų moterų 
teisės, įskaitant romų tautybės moteris, 
juodaodes ir kitos odos spalvos moteris, 
LGBT moteris ir neįgaliąsias; kadangi 
dažnai pažeidžiamos romų tautybės moterų 
teisės ir šios moterys vis dažniau patiria 
žodinį, fizinį, psichologinį ir rasinį 
priekabiavimą reprodukcinės sveikatos 
priežiūros įstaigose, kaip paaiškėjo iš 
atvejo Bulgarijoje45a; kadangi romų 
tautybės moterys taip pat patiria etninę 
segregaciją gimdymo priežiūros įstaigose 
toje valstybėje narėje ir yra dažnai 
paguldomos į atskiras palatas su atskirais 
vonios kambariais ir valgymui skirtomis 
patalpomis45b; kadangi kai kuriose 
valstybėse narėse, pvz., Slovakijoje ir 
Čekijoje, romų tautybės žmonės kenčia 
nuo sistemingos priverstinės ir prievartinės 
sterilizacijos ir negali gauti tinkamo žalos 
atlyginimo, įskaitant kompensaciją už 
atitinkamus šių žmonių žmogaus teisių 
pažeidimus45c;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45aEuropos Tarybos žmogaus teisių 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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komisaras, „Moterų lytinė ir reprodukcinė 
sveikata ir teisės Europoje“ (angl. 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe), Europos 
Taryba, Strasbūras, 2017 m., 42–44 p.; 
2018 m. gruodžio 5 d. Europos socialinių 
teisių komiteto sprendimas tiriant skundą 
„Europos romų teisių centras prieš 
Bulgariją“, skundo Nr. 151/2017; 2017 m. 
sausio 18 d. Europos romų teisių centro 
pranešimas „Per gimdymą rasistiškai 
nusiteikusių ligoninės darbuotojų 
priekabiavimą patyrusi romų tautybės 
moteris laimėjo bylą“ (angl. Romani 
woman harassed by racist hospital staff 
during childbirth wins case) 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45b 2018 m. gruodžio 5 d. Europos 
socialinių teisių komiteto sprendimas 
tiriant skundą „Europos romų teisių 
centras prieš Bulgariją“, skundo 
Nr. 151/2017.
45c2019 m. spalio 18 d. Ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 
leidinys „Baigiamosios trečiosios 
periodinės Slovakijos ataskaitos pastabos“ 
(angl. Concluding observations on the 
third periodic report of Slovakia), 
E/C.12/SVK/CO/3, 44–45 dalys; 2019 m. 
rugsėjo 19 d. Rasinės diskriminacijos 
panaikinimo komiteto leidinys 
„Baigiamosios bendros dvyliktosios ir 
tryliktosios periodinės Čekijos ataskaitos 
pastabos“ (angl. Concluding observations 
on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia), 
CERD/C/CZE/CO/12-13, 19–20 dalys; 
2018 m. sausio 12 d. Rasinės 
diskriminacijos panaikinimo komiteto 
leidinys „Baigiamosios bendros 
vienuoliktosios ir dvyliktosios periodinės 
Slovakijos ataskaitos pastabos“ (angl. 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia), CERD/C/SVK/CO/11-12, 23–

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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24 dalys; 2016 m. lapkričio 22 d. Žmogaus 
teisių komiteto leidinys „Baigiamosios 
ketvirtosios Slovakijos ataskaitos 
pastabos“ (angl. Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia), 
CCPR/C/SVK/CO/4, 26–27 dalys.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/43

Pakeitimas 43
Clare Daly
GUE/NGL 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
P konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

P. kadangi pastebima stipri priešiška 
reakcija į LGBTI teises, netgi tokiu mastu, 
kad vienoje valstybėje narėje nustatytos 
zonos be LGBTI asmenų47; 

___________________
47 Lenkijoje nustatytos zonos be LGBTI 
asmenų- https://atlasnienawisci.pl/ 

P. kadangi pastebima stipri priešiška 
reakcija į LGBTI teises, netgi tokiu mastu, 
kad Lenkijoje nustatytos zonos be LGBTI 
asmenų47; 

___________________
47 Lenkijoje nustatytos zonos be LGBTI 
asmenų- https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Pakeitimas 44
Clare Daly
GUE/NGL 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
W konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

W. kadangi informatoriai atlieka 
esminį vaidmenį visose atviros ir skaidrios 
demokratijos šalyse; kadangi 
informatoriai yra naudingi skatinant 
skaidrumą, demokratiją ir teisinę valstybę, 
nes jie praneša apie neteisėtą ar 
netinkamą elgesį, kuris kenkia 
visuomenės interesams, pvz., korupciją, 
nusikalstamą veiką ar interesų konfliktus, 
kurie kelia grėsmę piliečių teisėms ir 
laisvėms;

W. kadangi informavimas apie 
pažeidimą yra vienas iš pagrindinių žodžio 
laisvės aspektų ir atlieka esminį vaidmenį 
nustatant pažeidimus ir apie juos 
pranešant bei stiprinant demokratinę 
atskaitomybę ir didinant skaidrumą; 
kadangi informavimas apie pažeidimą yra 
pagrindinis informacijos šaltinis kovojant 
su organizuotu nusikalstamumu ir tiriant, 
nustatant bei viešinant korupcijos atvejus 
viešajame ir privačiajame sektoriuose; 
kadangi žurnalistai ir kiti žiniasklaidos 
veikėjai ES susiduria su daugybe išpuolių, 
grasinimų ir neigiamu poveikiu iš 
valstybinių ir nevalstybinių subjektų; 
kadangi Juliano Assange sulaikymas ir 
baudžiamasis persekiojimas yra 
pavojingas precedentas, keliantis grėsmę 
žurnalistams, kaip patvirtino Europos 
Tarybos Parlamentinė Asamblėja1a; 
kadangi tinkama informatorių apsauga 
ES, nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygmenimis, taip pat svarbaus 
informatorių visuomenėje atliekamo 
vaidmens pripažinimas yra viena iš būtinų 
šio vaidmens veiksmingumo užtikrinimo 
sąlygų;
___________________
1a Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos rezoliucija Nr. 2317 (2020) 
dėl grėsmės žiniasklaidos laisvei ir 
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žurnalistų saugumui Europoje.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Pakeitimas 45
Clare Daly
GUE/NGL 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
X a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Xa. kadangi 2019 m. spalio 1 d. 
Europos Tarybos Teisės reikalų ir 
žmogaus teisių komitetas patvirtino 
tyrimą, vykdomą siekiant išsiaiškinti 
didėjantį nacionalinio, regioninio ir 
vietinio lygmens politikų, persekiojamų už 
pareiškimus, padarytus einant savo 
įgaliojimus Ispanijoje, skaičių1a;
___________________
1a2019 m. spalio 1 d. Europos Tarybos 
Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto 
įžanginis memorandumas „Ar politikai 
turėtų būti persekiojami už pareiškimus, 
padarytus vykdant savo įgaliojimus?“ 
(angl. Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate?), AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Pakeitimas 46
Clare Daly
GUE/NGL 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
Y a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ya. kadangi toliau pranešama apie 
daug neproporcingo jėgos prieš taikius 
demonstrantus naudojimo atvejų, 
įskaitant demonstrantų mušimą, visoje 
ES; kadangi teisėsaugos institucijos kai 
kuriose valstybėse narėse, pvz., 
Rumunijoje1a, Ispanijoje ir Prancūzijoje1b, 
siekdamos kontroliuoti ar išsklaidyti 
demonstrantų minias, vis dažniau 
naudoja mažiau mirtinų ginklų, pvz., 
lazdų, ašarinių dujų, rankinių granatų, 
elektrošoko įrenginių, vandens patrankų 
ir guminių kulkų; kadangi ypač stebina 
per pastaruosius metus didėjantis per 
demonstracijas guminių kulkų sunkiai 
sužeidžiamų asmenų skaičius;
___________________
1a2018 m. lapkričio 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl teisės 
viršenybės Rumunijoje (OL C 363, 
2020 10 28, p. 8).
1bEuropos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Besitraukianti erdvė taikių 
susirinkimų laisvei“ (angl. Shrinking 
space for freedom of peaceful assembly), 
Europos Taryba, Strasbūras, 2019 m.; 
Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Viešosios tvarkos išlaikymo ir 
susirinkimų laisvės memorandumas 
vadinamųjų geltonųjų liemenių judėjimo 
Prancūzijoje kontekste“ (angl. 
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Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France), Europos Taryba, Strasbūras, 
2019 m.; Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Teisių į žodžio ir taikių 
susirinkimų laisvę apsauga per pastarųjų 
savaičių demonstracijas Katalonijoje“ 
(angl. Protection of the rights to freedom 
of expression and peaceful assembly 
during last week’s demonstrations in 
Catalonia), Europos Taryba, Strasbūras, 
2019 m.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Pakeitimas 47
Clare Daly
GUE/NGL 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
Y konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Y. kadangi visada turi būti įmanoma 
identifikuoti pareigas einančius policijos 
pareigūnus, kad būtų galima ištirti galimus 
perteklinės jėgos panaudojimo atvejus, ir 
nacionalinės valdžios institucijos turi 
aiškiai nustatyti susijusią atsakomybę; 
kadangi valstybių narių teisėsaugos 
institucijos taiko skirtingas jėgos ir ginklų 
naudojimo ribas viešajai tvarkai palaikyti; 
kadangi keletas valstybių narių51 priėmė 
teisės aktus, kuriais gali būti 
neproporcingai ribojama teisė į taikių 
susirinkimų laisvę;

___________________
51 Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Mažėjanti taikių susirinkimų 
laisvės erdvė“ (angl. Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly), Europos 
Taryba, Strasbūras, 2019 m.;

Y. kadangi visada turi būti įmanoma 
identifikuoti pareigas einančius policijos 
pareigūnus, kad būtų galima ištirti galimus 
perteklinės jėgos panaudojimo atvejus, ir 
nacionalinės valdžios institucijos turi 
nustatyti su pavaldumo tvarka susijusią 
atsakomybę; kadangi valstybių narių 
teisėsaugos institucijos taiko skirtingas 
jėgos ir ginklų naudojimo ribas viešajai 
tvarkai palaikyti; kadangi keletas valstybių 
narių51 priėmė teisės aktus, kuriais gali būti 
neproporcingai ribojama teisė į taikių 
susirinkimų laisvę;

___________________
51 Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, „Mažėjanti taikių susirinkimų 
laisvės erdvė“ (angl. Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly), Europos 
Taryba, Strasbūras, 2019 m.;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Pakeitimas 48
Clare Daly
GUE/NGL 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
AB a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ABa. kadangi ES, parduodama ginklus 
šalims, vykdančioms brutalaus karo 
kampanijas, užstodama opozicines jėgas 
užsienio konfliktuose, remdama 
perversmus prieš demokratiškai išrinktus 
lyderius ir remdama triuškinančias 
sankcijas, labai padidino smurto mastą ir 
nestabilumą ir taip trapiose šalyse; 
kadangi žmogaus teisių užtikrinimo vardu 
skiriamos sankcijos iš tiesų atima iš 
žmonių pagrindines teises1a; kadangi ES 
neturi kurti ar palaikyti chaoso ne ES 
šalyse;
___________________
1a https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E 

Or. en

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E

