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Pakeitimas 49
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
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 pagal ES ir tarptautinę 
teisę ES privalo priimti ir tvarkyti 
prašymus tų, kurie į ES atvyksta siekdami 
gauti prieglobstį; kadangi smurtinis 
prieglobsčio prašytojų stabdymas ir 
grąžinimas 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 
migrantų stabdymo ir grąžinimo 
veiksmus, kurių imasi Kroatijos 
teisėsaugos pareigūnai1;

___________________________
1 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisaro laiškas Kroatijos 
ministrui pirmininkui; Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisaro pranešimas 
„Bosnija ir Hercegovina turi nedelsiant 
uždaryti Vučjako stovyklą ir imtis 
konkrečių priemonių elgesiui su 
migrantais šalyje pagerinti“ (angl. Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country), Europos 
Taryba, Strasbūras, 2019.
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20.11.2020 A9-0226/50

Pakeitimas 50
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
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;

Išbraukta.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Pakeitimas 51
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
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pripažįsta, kad ES atlieka svarbų 
vaidmenį užkertant kelią smurtui ir 
socialinei atskirčiai valstybėse narėse; 
pabrėžia, kad svarbu, jog ES ir jos 
valstybės narės parengtų konkrečias 
programas, kuriomis būtų siekiama 
panaikinti vaikų skurdą, nes ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas ypač 
neigiamam skurdo poveikiui vaikų 
socialiniam, psichologiniam ir fiziniam 
vystymuisi; taip pat poveikiui būsimų 
suaugusiųjų kartų sveikatai; pabrėžia, kad 
vaikams kyla neproporcinga socialinės ir 
ekonominės atskirties rizika ir kad vaikai 
susiduria su pagrindinių teisių pažeidimais 
dėl prievartos, smurto, išnaudojimo, skurdo 
ir visų formų socialinės atskirties; pabrėžia, 
kad pats skurdas yra socialinės neteisybės, 
pagrįstos lyčių nelygybe, diskriminacija ir 
nevienodomis galimybėmis naudotis 
prekėmis bei paslaugomis, forma; ragina 
Komisiją ir Tarybą teikiant pasiūlymus dėl 
ekonominės politikos atsižvelgti į 
pagrindines teises ir užtikrinti, kad 
poveikio žmogaus teisėms vertinimai būtų 
atliekami kartu su visais priimamais 
sprendimais dėl jų patvirtinimo, siekiant 
įvertinti bet kokį galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms; ragina valstybes nares 
visiems asmenims užtikrinti vienodas 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, kokybišku švietimu ir būstu;

1. pripažįsta, kad ES atlieka svarbų 
vaidmenį užkertant kelią smurtui ir 
socialinei atskirčiai valstybėse narėse; 
pabrėžia, jog svarbu, kad ES ir jos 
valstybės narės parengtų konkrečias 
programas, kuriomis būtų siekiama 
panaikinti vaikų skurdą, nes ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas ypač 
neigiamam skurdo poveikiui vaikų 
socialiniam, psichologiniam ir fiziniam 
vystymuisi, taip pat poveikiui būsimų 
suaugusiųjų kartų sveikatai; pabrėžia, kad 
vaikams kyla neproporcinga socialinės ir 
ekonominės atskirties rizika ir kad jie 
susiduria su pagrindinių teisių pažeidimais 
dėl prievartos, smurto, išnaudojimo, skurdo 
ir visų formų socialinės atskirties; pabrėžia, 
kad pats skurdas yra socialinės neteisybės, 
pagrįstos lyčių nelygybe, diskriminacija ir 
nevienodomis galimybėmis naudotis 
prekėmis bei paslaugomis, forma; ragina 
Komisiją ir Tarybą makroekonominės 
politikos srityje priimti sprendimus, 
pagrįstus Chartijoje įtvirtintomis 
pagrindinėmis teisėmis, ir užtikrinti, kad 
poveikio žmogaus teisėms vertinimai būtų 
atliekami kartu su visais priimamais 
sprendimais dėl jų patvirtinimo, siekiant 
įvertinti bet kokį galimą neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms; ragina valstybes nares 
visiems asmenims užtikrinti vienodas 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
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20.11.2020 A9-0226/52

Pakeitimas 52
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
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia, kad stipriai sumažintos 
vyriausybių išlaidos viešosioms 
paslaugoms padarė didelį poveikį 
nelygybei ir dėl to stipriai nukentėjo 
daugelio ES valstybių narių socialinė 
struktūra ir kad tokia padėtis tęsiasi ir 
dabar: dar labiau gilėja nelygybė ir 
pažeidinėjamos pagrindinės teisės, o tai 
daro itin neigiamą poveikį moterims, 
neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, 
vaikams, migrantams, romams, 
klajokliams, LGTBI+ asmenims, ir 
žmonėms, priklausantiems kitoms 
nepalankioje padėtyje esančioms asmenų 
grupėms; pakartoja, kad makroekonominė 
politika turi būti grindžiama ne tik 
ekonomikos augimu, bet ir socialiniais 
standartais, siekiant užtikrinti, kad 
labiausiai pažeidžiami visuomenės atstovai 
galėtų visapusiškai naudotis savo 
socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis 
teisėmis; pabrėžia, kad vienoda prieiga prie 
kokybiško išsilavinimo ir darbo bei lygios 
galimybės jį gauti atlieka labai svarbų 
vaidmenį padedant mažinti nelygybę ir 
padėti žmonėms išbristi iš skurdo; 
pripažįsta darbuotojų teisių, pvz., 
motinystės ir tėvystės atostogų, svarbą, nes 
jos padeda užtikrinti sveiką ir stabilią 
aplinką vaikams; ragina valstybes nares 
priimti teisės aktus, kuriais būtų saugomos 
ir stiprinamos tokios teisės, kuriomis 

2. pabrėžia, kad griežtos taupymo 
priemonės, visų pirma stipriai sumažintos 
vyriausybių išlaidos viešosioms 
paslaugoms, padarė didelį poveikį daugelio 
ES valstybių narių socialinei struktūrai ir 
kad tokia padėtis tęsiasi ir dabar: dar labiau 
gilėja nelygybė ir pažeidinėjamos 
pagrindinės teisės, o tai daro itin neigiamą 
poveikį moterims, neįgaliesiems, vyresnio 
amžiaus žmonėms, vaikams, migrantams, 
romams, klajokliams, LGTBI+ asmenims 
ir žmonėms, priklausantiems kitoms 
nepalankioje padėtyje esančioms asmenų 
grupėms; pakartoja, kad makroekonominė 
politika turi būti grindžiama ne tik 
ekonomikos augimu, bet ir socialiniais 
standartais, siekiant užtikrinti, kad 
labiausiai pažeidžiami visuomenės atstovai 
galėtų visapusiškai naudotis savo 
socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis 
teisėmis; pabrėžia, kad vienoda prieiga prie 
kokybiško išsilavinimo ir darbo bei lygios 
galimybės jį gauti atlieka labai svarbų 
vaidmenį padedant mažinti nelygybę ir 
siekiant padėti žmonėms išbristi iš skurdo; 
pripažįsta darbuotojų teisių, pvz., 
motinystės ir tėvystės atostogų, svarbą, nes 
jos padeda užtikrinti sveiką ir stabilią 
aplinką vaikams; ragina valstybes nares 
priimti teisės aktus, kuriais būtų saugomos 
ir stiprinamos tokios teisės, kuriomis 
prisidedama prie šeimų socialinio ir 
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prisidedama prie šeimų socialinio ir 
ekonominio stabilumo; ragina valstybes 
nares užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir 
apsaugą nuo ekonominio išnaudojimo ir 
diskriminacijos, ypač toms grupėms, 
kurioms labiausiai gresia patirti tokią 
nelygybę, pvz., jaunimui; ragina valstybes 
nares stiprinti Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimą; ragina užtikrinti, 
kad visi jaunuoliai turėtų galimybę gauti 
aukštos kokybės užimtumo, švietimo ir 
mokymosi galimybes ir kad tokie 
pasiūlymai būtų tolygiai paskirstyti 
valstybėse narėse ir regionuose; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Užimtumo lygybės direktyvą, kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsidarbinti, 
neatsižvelgiant į religinius įsitikinimus, 
amžių, negalią ir seksualinę orientaciją;

ekonominio stabilumo; ragina valstybes 
nares užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir 
apsaugą nuo ekonominio išnaudojimo ir 
diskriminacijos, ypač toms grupėms, 
kurioms labiausiai gresia patirti tokią 
nelygybę, pvz., jaunimui; ragina valstybes 
nares stiprinti Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimą; ragina užtikrinti, 
kad visi jaunuoliai turėtų galimybę gauti 
aukštos kokybės užimtumo, švietimo ir 
mokymosi galimybes ir kad tokie 
pasiūlymai būtų tolygiai paskirstyti 
valstybėse narėse ir regionuose; ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
Užimtumo lygybės direktyvą, kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės įsidarbinti, 
neatsižvelgiant į religinius įsitikinimus, 
amžių, negalią ir seksualinę orientaciją;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Pakeitimas 53
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
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 draudžiama 
pagal Rasinės lygybės direktyvą, ir 

3. pabrėžia, kad būstas yra ne prekė, o 
būtinybė, nes be jo žmonės negali 
visapusiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime 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 
draudžiama pagal Rasinės lygybės 
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nedelsiant pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras pažeidimų atvejais;

direktyvą, ir nedelsiant pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras pažeidimų atvejais;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Pakeitimas 54
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
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pripažįsta, kad vyraujančiose 
euroskeptikų bendruomenėse, visų pirma 
tose, kuriose kartu skleidžiamos aršios 
politinės pažiūros, gali kilti rimtų 
problemų, ir primygtinai ragina ES ir 
valstybes nares skatinti aktyvų ES piliečių 
dalyvavimą ES reikaluose, ypač tarp 
jaunuolių, kad jie galėtų išreikšti savo 
nuomonę demokratiniais kanalais;

Išbraukta.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Pakeitimas 55
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
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. palankiai vertina iniciatyvas ir 
veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti 
valstybių narių bendradarbiavimą 
saugumo srityje ir nustatyti veiksmingą 
ES atsaką į terorizmą ir saugumo grėsmes 
Europos Sąjungoje; primygtinai ragina 
valstybes nares visapusiškai 
bendradarbiauti ir pagerinti keitimąsi 
informacija tarpusavyje ir su ES 
teisingumo ir vidaus reikalų agentūromis; 
pabrėžia, kad kovojant su terorizmu 
svarbu gerbti pagrindines teises; pabrėžia, 
jog svarbu, kad žvalgybos tarnybų 
priežiūros mechanizmai atitiktų Chartijos 
ir EŽTK nuostatas; ragina susijusias 
institucijas suteikti apsaugos priemones, 
kuriomis būtų užkirstas kelias bet kokiai 
tolesnei viktimizacijai, kurią lemia 
nukentėjusiųjų atvaizdų žeminimas ir 
išpuoliai prieš juos socialiniuose 
sektoriuose, susijusiuose su užpuoliku;

Išbraukta.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Pakeitimas 56
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
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
nuolat gaunamų pranešimų apie 
teisėsaugos pareigūnų smurtinius veiksmus 
kai kuriose valstybėse narėse; ragina 
Komisiją ir valstybes nares ištirti šį 
klausimą ir imtis veiksmingų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad tokios politikos 
priemonės ir praktika būtų panaikintos, be 
kita ko, užtikrinant nepriklausomą sienų 
kontrolės veiklos stebėseną, kurią vykdytų 
esamos nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos (ombudsmeno institucijos, 
nacionalinės žmogaus teisių institucijos, 
nacionaliniai prevenciniai mechanizmai), 
remiamos ES ir tarptautinių organų 
(Europos Tarybos žmogaus teisių 
komisaras, Europos komitetas prieš 
kankinimą, Europos komisija kovai su 
rasizmu ir netolerancija ir Pagrindinių 
teisių agentūra), ir užtikrinant, kad ES 
finansavimas nebūtų naudojamas vykdant 
pagrindinių teisių pažeidimus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares laikytis 
tarptautinės ir ES teisės, taip pat Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kad 
būtų užtikrinta plati sistema, pagal kurią 
būtų sudaromos sąlygos tvarkingai 
migracijai ir išvengiama, kad migrantai 
naudotųsi neteisėtos migracijos kanalais;

32. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
nuolat gaunamų pranešimų apie 
teisėsaugos pareigūnų smurtinius migrantų 
stabdymo ir grąžinimo veiksmus kai 
kuriose valstybėse narėse; ragina Komisiją 
ir valstybes nares ištirti šį klausimą ir imtis 
veiksmingų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad tokios politikos priemonės ir praktika 
būtų panaikintos, be kita ko, atidedant lėšų 
sienų stebėjimui ir užtikrinant 
nepriklausomą sienų kontrolės veiklos 
stebėseną, kurią vykdytų esamos 
nacionalinės žmogaus teisių institucijos 
(ombudsmeno institucijos, nacionalinės 
žmogaus teisių institucijos, nacionaliniai 
prevenciniai mechanizmai), remiamos ES 
ir tarptautinių organų (Europos Tarybos 
žmogaus teisių komisaro, Europos 
komiteto prieš kankinimą, Europos 
komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija 
ir Pagrindinių teisių agentūros), ir 
užtikrinant, kad ES finansavimas nebūtų 
naudojamas vykdant pagrindinių teisių 
pažeidimus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares laikytis tarptautinės ir ES teisės, taip 
pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos, kad būtų užtikrinta plati sistema, 
pagal kurią būtų sudaromos sąlygos 
tvarkingai migracijai ir išvengiama, kad 
migrantai būtų priversti naudotis 
neteisėtos migracijos kanalais;
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