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20.11.2020 A9-0226/39

Grozījums Nr. 39
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
20. norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Ekonomisko, sociālo 
un kultūras tiesību komitejas 2019. gada 
11. oktobrī saskaņā ar Starptautiskā pakta 
par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām fakultatīvo protokolu 
pieņemto viedokli attiecībā uz paziņojumu 
Nr. 37/2018 (López Albán pret Spāniju)1a, 
___________________
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

Grozījums Nr. 40
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
22. norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 – ņemot vērā Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāres 2018. gada 
29. jūnija viedokli “Grieķija: nekavējoties 
jārīkojas, lai aizsargātu migrantu 
cilvēktiesības”1a,
___________________
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

Grozījums Nr. 41
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
41. norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ECT lēmumu lietā Sh. 
un citi pret Grieķiju, Austriju, Horvātiju, 
Ungāriju, Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un 
Slovēniju1a, kurā apstiprināts, ka bērna 
ārkārtējai neaizsargātībai būtu jāprevalē 
pār nelikumīgas uzturēšanās statusu, ka 
ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi viņu 
aizsardzībai un ka iestādes, kas 
automātiski piemērojušas aizsardzības 
nolūkos īstenotas aizturēšanas režīmu, 
neapsverot alternatīvus līdzekļus vai 
neņemot vērā ES tiesību aktos noteikto 
prasību izvairīties no bērnu aizturēšanas, 
ir pārkāpušas 5. pantu1b,
___________________
1a  Pieteikums Nr. 141165/16, 2019. gada 
13. jūnija spriedums.
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

Grozījums Nr. 42
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā vairākās dalībvalstīs arvien 
biežāk tiek ziņots par vardarbības 
gadījumiem ginekoloģiskajā aprūpē un 
dzemdībās45; tā kā Līgumā ir aizsargātas 
sieviešu, tostarp romu sieviešu, melnādaino 
un citādas ādas krāsas sieviešu, LGBT 
sieviešu un sieviešu ar invaliditāti, tiesības 
visā to daudzveidībā; tā kā sieviešu tiesību 
jautājums īpaši skar romu sievietes, kurām 
bieži vien nākas izjust saasinātas verbālas, 
fiziskas, psiholoģiskas un rasistiskas 
aizskaršanas izpausmes reproduktīvās 
veselības aprūpes kontekstā; tā kā romu 
sievietes ir saskārušās arī ar etnisko 
segregāciju dzemdību aprūpes iestādēs, kur 
viņas tiek ievietotas nodalītās palātās ar 
nodalītām sanitārajām telpām un 
ēdamtelpām; tā kā dažās dalībvalstīs romu 
personas ir tikušas pakļautas sistemātiskai 
piespiedu un obligātai sterilizācijai un nav 
par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
varējušas saņemt pienācīgu atlīdzinājumu, 
tostarp kompensācijas;

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

M. tā kā vairākās dalībvalstīs arvien 
biežāk tiek ziņots par vardarbības 
gadījumiem ginekoloģiskajā aprūpē un 
dzemdībās45; tā kā Līgumā ir aizsargātas 
sieviešu, tostarp romu sieviešu, melnādaino 
un citādas ādas krāsas sieviešu, LGBT 
sieviešu un sieviešu ar invaliditāti, tiesības 
visā to daudzveidībā; tā kā sieviešu tiesību 
jautājums īpaši skar romu sievietes, kurām 
bieži vien nākas izjust saasinātas verbālas, 
fiziskas, psiholoģiskas un rasistiskas 
aizskaršanas izpausmes reproduktīvās 
veselības aprūpes kontekstā, kā tas ir 
konstatēts Bulgārijā45a; tā kā minētajā 
dalībvalstī romu sievietes ir saskārušās arī 
ar etnisko segregāciju dzemdību aprūpes 
iestādēs, kur viņas tiek ievietotas nodalītās 
palātās ar nodalītām sanitārajām telpām un 
ēdamtelpām45b; tā kā dažās dalībvalstīs, 
piemēram, Slovākijā un Čehijā, romu 
personas ir tikušas pakļautas sistemātiskai 
piespiedu un obligātai sterilizācijai un nav 
par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
varējušas saņemt pienācīgu atlīdzinājumu, 
tostarp kompensācijas45c;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf
45a Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisārs: Women’s Sexual and 

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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Reproductive Health and Rights in 
Europe (“Sieviešu seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības Eiropā”), Eiropas Padome, 
Strasbūra, 2017, 42.–44. lpp.; Eiropas 
Sociālo tiesību komitejas 2018. gada 
5. decembra lēmums attiecībā uz sūdzību 
Nr. 151/2017 Eiropas Romu tiesību centrs 
pret Bulgāriju. Eiropas Romu tiesību 
centrs, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(“Romu sieviete uzvar tiesvedībā par 
rasistisku slimnīcas personāla izturēšanos 
dzemdībās”), Europas Romu tiesību 
centrs, 2017. gada 18. janvāris, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45b  Eiropas Sociālo tiesību komitejas 
2018. gada 5. decembra lēmums attiecībā 
uz sūdzību Nr. 151/2017 Eiropas Romu 
tiesību centrs pret Bulgāriju.
45c  Ekonomisko, sociālo un kultūras 
tiesību komiteja: Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(“Noslēguma secinājumi par trešo 
periodisko ziņojumu attiecībā uz 
Slovākiju”), 2019. gada 18. oktobris, 
E/C.12/SVK/CO/3, 44.–45. punkts; Rasu 
diskriminācijas izskaušanas komiteja: 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (“Noslēguma secinājumi par 
divpadsmito un trīspadsmito periodisko 
ziņojumu attiecībā uz Čehiju”), 
2019. gada 19. septembris, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, 19.–20. punkts; 
Rasu diskriminācijas izskaušanas 
komiteja: Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 
reports of Slovakia (“Noslēguma 
secinājumi par vienpadsmito un 
divpadsmito periodisko ziņojumu attiecībā 
uz Slovākiju”), 2018. gada 12. janvāris, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, 23.–24. punkts; 
Cilvēktiesību komiteja: Concluding 
observations on the fourth report of 

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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Slovakia (“Noslēguma secinājumi par 
ceturto ziņojumu attiecībā uz Slovākiju”), 
2016. gada 22. novembris, 
CCPR/C/SVK/CO/4, 26.–27. punkts.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/43

Grozījums Nr. 43
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā pastāv nopietna pretreakcija 
attiecībā uz LGBTI tiesībām, kā rezultātā 
vienā dalībvalstī pat ir ieviestas “no 
LGBTI brīvas zonas”47; 

___________________
47 “No LGBT brīvas zonas” ir ieviestas 
Polijā – https://atlasnienawisci.pl/. 

P. tā kā pastāv nopietna pretreakcija 
attiecībā uz LGBTI tiesībām, kā rezultātā 
Polijā pat ir ieviestas “no LGBTI brīvas 
zonas”; 

___________________
47 “No LGBT brīvas zonas” ir ieviestas 
Polijā – https://atlasnienawisci.pl/. 

Or. en

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

Grozījums Nr. 44
Clare Daly
GUE/NGL grupas 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 celšana ir būtisks 
vārda brīvības aspekts un tai ir būtiska 
nozīme pārkāpumu atklāšanā un 
ziņošanā par tiem, kā arī demokrātiskas 
pārskatatbildības un pārredzamības 
stiprināšanā; tā kā trauksmes celšana ir 
svarīgs informācijas avots cīņā pret 
organizēto noziedzību un korupcijas 
gadījumu izmeklēšanā, noteikšanā un 
publiskošanā publiskajā un privātajā 
sektorā; tā kā žurnālisti un citi mediju 
jomas aktori Eiropas Savienībā daudzkārt 
saskaras ar valstisku un nevalstisku 
aktoru uzbrukumiem, draudiem un 
spiedienu; tā kā Julian Assange 
apcietināšana un kriminālvajāšana rada 
bīstamu precedentu žurnālistiem, kā to 
apstiprinājusi Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja1a; tā kā 
trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība 
ES, valstu un starptautiskā līmenī, kā arī 
trauksmes cēlēju svarīgās lomas atzīšana 
sabiedrībā ir priekšnosacījumi, lai 
nodrošinātu šādas lomas efektivitāti;
___________________
1a  Eiropas Padomes Parlamentārās 
asamblejas Rezolūcija 2317 (2020) par 
plašsaziņas līdzekļu brīvības un žurnālistu 
drošības apdraudējumu Eiropā.
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Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Grozījums Nr. 45
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
Xa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Xa. tā kā 2019. gada 1. oktobrī Eiropas 
Padomes Juridiskā un cilvēktiesību 
komiteja apstiprināja ierosinājumu 
izmeklēt parādību, ka Spānijā pret arvien 
lielāku skaitu valsts, reģionālā un vietējā 
līmeņa politiķu tiek virzītas apsūdzības 
par izteikumiem, ar kuriem minētie 
politiķi nākuši klajā, īstenojot savas 
pilnvaras1a;
___________________
1a  Eiropas Padomes Juridiskās un 
cilvēktiesību komitejas ievadpaziņojums 
Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate? (“Vai pret politiķiem būtu 
jāvirza apsūdzības par izteikumiem, ar ko 
viņi nākuši klajā, pildot savas 
pilnvaras?”), 2019. gada 1. oktobris, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Grozījums Nr. 46
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
Ya apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ya. tā kā joprojām tiek saņemti daudzi 
ziņojumi par gadījumiem, kad dažādās 
Eiropas Savienības vietās pret 
miermīlīgiem demonstrantiem ticis vērsts 
nesamērīgs spēks, tostarp notikusi arī 
demonstrantu piekaušana; tā kā dažās 
dalībvalstīs, piemēram, Rumānijā1a, 
Spānijā un Francijā1b, tiesībaizsardzības 
iestādes, lai kontrolētu vai izklīdinātu 
demonstrantu pūļus, arvien vairāk 
izmanto nenāvējošus ieročus, piemēram, 
stekus, asaru gāzi, gumijas lādiņu rokas 
granātas, elektrošoka ieročus, ūdens 
lielgabalus un gumijas lodes; tā kā īpaši 
uzkrītoši ir tas, cik daudz cilvēku pēdējos 
gados demonstrācijās guvuši smagus 
ievainojumus no apšaudēm ar gumijas 
lodēm;
___________________
1a  Eiropas Parlamenta 2020. gada 
13. novembra rezolūcija par tiesiskumu 
Rumānijā (OV C 363, 28.10.2020., 
8. lpp.).
1b  Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisāre: Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (“Mierīgas pulcēšanās 
brīvības iespēju samazināšanās”), Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2019. Eiropas 
Padomes cilvēktiesību komisāre: 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
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context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (“Memorands par sabiedriskās 
kārtības un pulcēšanās brīvības 
saglabāšanu Francijā “dzelteno vestu” 
kustības kontekstā”), Eiropas Padome, 
Strasbūra, 2019; Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāre: Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (“Tiesību uz 
vārda brīvību un mierīgas pulcēšanās 
brīvību aizsardzība aizvadīto nedēļu 
demonstrācijās Katalonijā”), Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Grozījums Nr. 47
Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
Y apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Y. tā kā policijas darbiniekiem, pildot 
dienesta pienākumus, vienmēr ir jābūt 
identificējamiem, lai varētu izmeklēt 
iespējamu pārmērīgu spēka pielietošanu, 
un valsts iestādēm ir jānosaka ar minēto 
saistītie pienākumi; tā kā dalībvalstīm ir 
atšķirīgas robežvērtības attiecībā uz to, kā 
tiesībaizsardzības iestādes izmanto spēku 
un ieročus sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai; tā kā vairākas dalībvalstis51 ir 
pieņēmušas tiesību aktus, kas varētu radīt 
nesamērīgus miermīlīgas pulcēšanās 
brīvības ierobežojumus;

___________________
51 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre 
“Mierīgas pulcēšanās brīvības iespēju 
samazināšanās” (Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly), Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2019.

Y. tā kā policijas darbiniekiem, pildot 
dienesta pienākumus, vienmēr ir jābūt 
identificējamiem, lai varētu izmeklēt 
iespējamu pārmērīgu spēka pielietošanu, 
un valsts iestādēm ir jānosaka ar 
komandķēdi saistītie pienākumi; tā kā 
dalībvalstīm ir atšķirīgas robežvērtības 
attiecībā uz to, kā tiesībaizsardzības 
iestādes izmanto spēku un ieročus 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai; tā kā 
vairākas dalībvalstis51 ir pieņēmušas 
tiesību aktus, kas varētu radīt nesamērīgus 
miermīlīgas pulcēšanās brīvības 
ierobežojumus;

___________________
51 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre 
“Mierīgas pulcēšanās brīvības iespēju 
samazināšanās” (Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly), Eiropas 
Padome, Strasbūra, 2019.
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Ziņojums A9-0226/2020
Clare Daly
Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
ABa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ABa. tā kā, pārdodama ieročus valstīm, 
kuras īsteno brutālas karadarbības 
kampaņas, darbodamās kā pretēji 
noskaņotu pušu atbalstītāja ārējos 
konfliktos un atbalstīdama demokrātiski 
ievēlētu līderu gāšanu un bargas 
sankcijas, ES ir saasinājusi vardarbību 
un nestabilitāti jau tā nestabilās valstīs; tā 
kā sankcijas, kas ieviestas cilvēktiesību 
nodrošināšanas vārdā, faktiski liedz 
cilvēkiem izmantot pamattiesības1a; tā kā 
Eiropas Savienība nedrīkst radīt haosu 
vai līdzdarboties haosa radīšanā trešās 
valstīs;
___________________
1a https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E 
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