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20.11.2020 A9-0226/49

Grozījums Nr. 49
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
AD apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AD. tā kā saskaņā ar ES un 
starptautiskajām tiesībām Eiropas 
Savienībai ir pienākums pieņemt un 
apstrādāt to cilvēku pieteikumus, kuri 
ierodas Eiropas Savienībā, meklēdami 
patvērumu; tā kā patvēruma meklētāju 
promraidīšana ir ES un starptautisko 
tiesību pārkāpums un liedz viņiem 
izmantot minētajās tiesībās stingri 
noteiktās juridiskās garantijas; tā kā 
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir 
paudis dziļas bažas par konsekventajiem 
ziņojumiem par vardarbīgu promraidīšanu;

AD. tā kā saskaņā ar ES un 
starptautiskajām tiesībām Eiropas 
Savienībai ir pienākums pieņemt un 
apstrādāt to cilvēku pieteikumus, kuri 
ierodas Eiropas Savienībā, meklēdami 
patvērumu; tā kā patvēruma meklētāju 
promraidīšana ir ES un starptautisko 
tiesību pārkāpums un liedz viņiem 
izmantot minētajās tiesībās stingri 
noteiktās juridiskās garantijas; tā kā 
Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs ir 
paudis dziļas bažas par konsekventajiem 
ziņojumiem, ka Horvātijas 
tiesībaizsardzības amatpersonas īsteno 
vardarbīgu promraidīšanu1;

___________________________
1 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 
2018. gada 18. septembra vēstule 
Horvātijas premjerministram; Eiropas 
Padomes cilvēktiesību komisārs: Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (“Bosnijai un 
Hercegovinai nekavējoties jāslēdz 
Vujčakas nometne un jāveic konkrēti 
pasākumi, lai valstī uzlabotu izturēšanos 
pret migrantiem”), Eiropas Padome, 
Strasbūra, 2019.
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20.11.2020 A9-0226/50

Grozījums Nr. 50
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
AH apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AH. tā kā terorakti ir viens no 
vissmagākajiem pamattiesību un 
pamatbrīvību pārkāpumiem; tā kā 2018. 
un 2019. gadā Eiropas Savienībā bija 
vērojami terorisma glorificēšanas un 
teroristu godināšanas gadījumi; tā kā 
šāda veida rīcība leģitimizē terorismu, 
apdraud mūsu demokrātiju un pazemo 
cietušos;

svītrots

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Grozījums Nr. 51
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
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīst, ka ES ir nozīmīga loma 
nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršanā dalībvalstīs; uzsver, ka ES un tās 
dalībvalstīm ir svarīgi izstrādāt īpašas 
programmas, kuru mērķis ir izskaust bērnu 
nabadzību, jo nabadzības izteikti 
nelabvēlīgajai ietekmei uz bērnu sociālo, 
psiholoģisko un fizisko attīstību un 
ietekmei uz nākamo pieaugušo paaudžu 
veselību ir jāpievērš īpaša uzmanība; 
uzsver, ka bērni ir pakļauti nesamērīgam 
sociālās un ekonomiskās atstumtības 
riskam un saskaras ar viņu pamattiesības 
tiek pārkāptas ļaunprātīgas izmantošanas, 
vardarbības, ekspluatācijas, nabadzības un 
visu sociālās atstumtības veidu dēļ; uzsver, 
ka nabadzība pati par sevi ir sociālās 
netaisnības veids, kura pamatā ir dzimumu 
nevienlīdzība, diskriminācija un 
nevienlīdzīgas iespējas piekļūt precēm un 
pakalpojumiem; aicina Komisiju un 
Padomi, iesniedzot ekonomikas politikas 
priekšlikumus, ņemt vērā pamattiesības 
un nodrošināt, ka saistībā ar visiem 
lēmumiem par to pieņemšanu tiek veikti 
ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumi, lai 
izvērtētu jebkādu iespējamu negatīvu 
ietekmi uz cilvēktiesībām; aicina 
dalībvalstis visiem nodrošināt vienlīdzīgu 
piekļuvi veselības aprūpei, kvalitatīvai 
izglītībai un mājokļiem;

1. atzīst, ka ES ir nozīmīga loma 
nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršanā dalībvalstīs; uzsver, ka ES un tās 
dalībvalstīm ir svarīgi izstrādāt īpašas 
programmas, kuru mērķis ir izskaust bērnu 
nabadzību, jo nabadzības izteikti 
nelabvēlīgajai ietekmei uz bērnu sociālo, 
psiholoģisko un fizisko attīstību un 
ietekmei uz nākamo pieaugušo paaudžu 
veselību ir jāpievērš īpaša uzmanība; 
uzsver, ka bērni ir pakļauti nesamērīgam 
sociālās un ekonomiskās atstumtības 
riskam un saskaras ar viņu pamattiesības 
tiek pārkāptas ļaunprātīgas izmantošanas, 
vardarbības, ekspluatācijas, nabadzības un 
visu sociālās atstumtības veidu dēļ; uzsver, 
ka nabadzība pati par sevi ir sociālās 
netaisnības veids, kura pamatā ir dzimumu 
nevienlīdzība, diskriminācija un 
nevienlīdzīgas iespējas piekļūt precēm un 
pakalpojumiem; aicina Komisiju un 
Padomi pieņemt makroekonomikas 
lēmumus, pamatojoties uz Hartā 
ietvertajām pamattiesībām, un nodrošināt, 
ka saistībā ar visiem lēmumiem par to 
pieņemšanu tiek veikti ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumi, lai izvērtētu 
jebkādu iespējamu negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām; aicina dalībvalstis visiem 
nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības 
aprūpei, kvalitatīvai izglītībai un 
mājokļiem;
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20.11.2020 A9-0226/52

Grozījums Nr. 52
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
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ievērojami valsts 
izdevumu samazinājumi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem ir nopietni ietekmējuši 
nevienlīdzību, kas savukārt ir spēcīgi 
ietekmējusi ES sociālo struktūru daudzās 
dalībvalstīs, un ka šī tendence joprojām 
turpinās, saasinot jau tā pieaugošo 
nevienlīdzību un pārkāpjot pamattiesības, 
un skar jo īpaši sievietes, cilvēkus ar 
invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkus, 
bērnus, migrantus, romus, ceļotājus, 
LGBTI+ un cilvēkus no citām 
nelabvēlīgām grupām; atkārtoti norāda, ka 
makroekonomikas politikas pamatā jābūt 
ne tikai ekonomikas izaugsmei, bet arī 
sociālajiem standartiem, lai nodrošinātu, ka 
visneaizsargātākie sabiedrības locekļi var 
pilnībā izmantot savas sociālās, politiskās 
un ekonomiskās tiesības; uzsver, ka 
vienlīdzīgai piekļuvei kvalitatīvai izglītībai 
un nodarbinātībai, kā arī kvalitatīvas 
izglītības un nodarbinātības iespējām ir 
izšķiroša nozīme, palīdzot mazināt 
nevienlīdzību un glābt cilvēkus no 
nabadzības; atzīst, ka svarīgas ir darba 
ņēmēju tiesības, piemēram, grūtniecības un 
dzemdību un paternitātes atvaļinājums, kas 
palīdz nodrošināt bērniem veselīgu un 
stabilu vidi; aicina dalībvalstis pieņemt 
tiesību aktus, lai aizsargātu un stiprinātu 
šādas tiesības, kas veicina ģimeņu sociālo 
un ekonomisko stabilitāti; aicina 

2. uzsver, ka taupības pasākumu 
sekas, jo īpaši valsts izdevumu 
samazinājumi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, ir nopietni ietekmējušas 
nevienlīdzību, kas savukārt ir spēcīgi 
ietekmējusi ES sociālo struktūru daudzās 
dalībvalstīs, un ka šī tendence joprojām 
turpinās, saasinot jau tā pieaugošo 
nevienlīdzību un pārkāpjot pamattiesības, 
un skar jo īpaši sievietes, cilvēkus ar 
invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkus, 
bērnus, migrantus, romus, ceļotājus, 
LGBTI+ un cilvēkus no citām 
nelabvēlīgām grupām; atkārtoti norāda, ka 
makroekonomikas politikas pamatā jābūt 
ne tikai ekonomikas izaugsmei, bet arī 
sociālajiem standartiem, lai nodrošinātu, ka 
visneaizsargātākie sabiedrības locekļi var 
pilnībā izmantot savas sociālās, politiskās 
un ekonomiskās tiesības; uzsver, ka 
vienlīdzīgai piekļuvei kvalitatīvai izglītībai 
un nodarbinātībai, kā arī kvalitatīvas 
izglītības un nodarbinātības iespējām ir 
izšķiroša nozīme, palīdzot mazināt 
nevienlīdzību un glābt cilvēkus no 
nabadzības; atzīst, ka svarīgas ir darba 
ņēmēju tiesības, piemēram, grūtniecības un 
dzemdību un paternitātes atvaļinājums, kas 
palīdz nodrošināt bērniem veselīgu un 
stabilu vidi; aicina dalībvalstis pieņemt 
tiesību aktus, lai aizsargātu un stiprinātu 
šādas tiesības, kas veicina ģimeņu sociālo 
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dalībvalstis nodrošināt pienācīgus darba 
apstākļus un aizsardzību pret ekonomisko 
ekspluatāciju un diskrimināciju, jo īpaši 
tām grupām, kuras ir visneaizsargātākās 
pret šādu nevienlīdzību, piemēram, 
jauniešiem; aicina dalībvalstis stiprināt 
Garantiju jauniešiem, nodrošinot, ka 
visiem jauniešiem ir pieejamas kvalitatīvas 
nodarbinātības, izglītības un apmācības 
iespējas un ka šādi piedāvājumi ir 
vienmērīgi sadalīti starp dalībvalstīm un 
reģioniem; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Nodarbinātības vienlīdzības 
direktīva, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi nodarbinātības iespējām neatkarīgi 
no reliģiskās pārliecības, vecuma, 
invaliditātes un seksuālās orientācijas;

un ekonomisko stabilitāti; aicina 
dalībvalstis nodrošināt pienācīgus darba 
apstākļus un aizsardzību pret ekonomisko 
ekspluatāciju un diskrimināciju, jo īpaši 
tām grupām, kuras ir visneaizsargātākās 
pret šādu nevienlīdzību, piemēram, 
jauniešiem; aicina dalībvalstis stiprināt 
Garantiju jauniešiem, nodrošinot, ka 
visiem jauniešiem ir pieejamas kvalitatīvas 
nodarbinātības, izglītības un apmācības 
iespējas un ka šādi piedāvājumi ir 
vienmērīgi sadalīti starp dalībvalstīm un 
reģioniem; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Nodarbinātības vienlīdzības 
direktīva, lai nodrošinātu vienlīdzīgu 
piekļuvi nodarbinātības iespējām neatkarīgi 
no reliģiskās pārliecības, vecuma, 
invaliditātes un seksuālās orientācijas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Grozījums Nr. 53
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
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka mājoklis nav vien prece, 
bet gan nepieciešamība, jo bez tā trūcīgie 
iedzīvotāji nevar pilnībā piedalīties 
sabiedrības dzīvē un piekļūt visām savām 
pamattiesībām; pauž bažas par to, ka jo 
īpaši jaunieši nevar atļauties mājokli, un 
pauž nožēlu par mājokļu īpašnieku īstenoto 
diskrimināciju un politiku, kas samazina 
mājokļu pabalstus jauniešiem; pauž 
satraukumu par to, ka gandrīz viena 
trešdaļa no visiem bezpajumtniekiem 
lielākajā daļā ES dalībvalstu ir vecumā no 
18 līdz 29 gadiem; aicina Komisiju un 
dalībvalstis integrēt Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāres ieteikumus, kas 
sniegti viņas 2020. gada 23. janvāra 
komentārā “Tiesības uz mājokli par 
pieņemamu cenu — Eiropas novārtā 
atstātais pienākums”, jo īpaši ieteikumu 
visām dalībvalstīm nekavējoties pieņemt 
pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 31. 
pantu par tiesībām uz mājokli; aicina 
dalībvalstis sociālās politikas prioritātēs 
iekļaut tiesības uz pienācīgu mājokli 
iedzīvotājiem un palielināt ieguldījumus 
sociālajos mājokļos un mājokļos par 
pieņemamu cenu, lai novērstu pārmērīgu 
mājokļu izmaksu slogu, jo īpaši lai 
aizsargātu nelabvēlīgā situācijā esošas un 
neaizsargātas grupas; aicina Komisiju 
pienācīgi izmeklēt diskrimināciju attiecībā 
uz piekļuvi mājokļiem, kas ir aizliegta 

3. uzsver, ka mājoklis nav prece, bet 
gan nepieciešamība, jo bez tā trūcīgie 
iedzīvotāji nevar pilnībā piedalīties 
sabiedrības dzīvē un piekļūt visām savām 
pamattiesībām; pauž bažas par to, ka jo 
īpaši jaunieši nevar atļauties mājokli, un 
pauž nožēlu par mājokļu īpašnieku īstenoto 
diskrimināciju un politiku, kas samazina 
mājokļu pabalstus jauniešiem; pauž 
satraukumu par to, ka gandrīz viena 
trešdaļa no visiem bezpajumtniekiem 
lielākajā daļā ES dalībvalstu ir vecumā no 
18 līdz 29 gadiem; aicina Komisiju un 
dalībvalstis integrēt Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāres ieteikumus, kas 
sniegti viņas 2020. gada 23. janvāra 
komentārā “Tiesības uz mājokli par 
pieņemamu cenu — Eiropas novārtā 
atstātais pienākums”, jo īpaši ieteikumu 
visām dalībvalstīm nekavējoties pieņemt 
pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 31. 
pantu par tiesībām uz mājokli; aicina 
dalībvalstis sociālās politikas prioritātēs 
iekļaut tiesības uz pienācīgu mājokli 
iedzīvotājiem un palielināt ieguldījumus 
sociālajos mājokļos un mājokļos par 
pieņemamu cenu, lai novērstu pārmērīgu 
mājokļu izmaksu slogu, jo īpaši lai 
aizsargātu nelabvēlīgā situācijā esošas un 
neaizsargātas grupas; aicina Komisiju 
pienācīgi izmeklēt diskrimināciju attiecībā 
uz piekļuvi mājokļiem, kas ir aizliegta 
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saskaņā ar Rasu vienlīdzības direktīvu, un 
pārkāpumu gadījumā sākt pienākumu 
neizpildes procedūru;

saskaņā ar Rasu vienlīdzības direktīvu, un 
pārkāpumu gadījumā sākt pienākumu 
neizpildes procedūru;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Grozījums Nr. 54
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
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;

svītrots

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Grozījums Nr. 55
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
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas 
un darbības, lai stiprinātu dalībvalstu 
sadarbību drošības jomā, un izstrādāto ES 
efektīvo atbildes reakciju uz terorismu un 
drošības apdraudējumu Eiropas 
Savienībā; mudina dalībvalstis pilnībā 
sadarboties citai ar citu un uzlabot 
informācijas apmaiņu savā starpā un ar 
ES aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā; 
uzsver, cik svarīgi ir ievērot pamattiesības 
cīņā pret terorismu; uzsver, ka ir svarīgi, 
lai uzraudzības mehānismi izlūkošanas 
dienestu jomā atbilstu Hartai un ECTK; 
aicina attiecīgās iestādes nodrošināt 
aizsardzības pasākumus, lai novērstu 
turpmāku viktimizāciju, ko izraisa cietušo 
pazemošana un uzbrukumi cietušo tēlam, 
ko veic ar uzbrucēju saistītas sociālās 
aprindas;

svītrots

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Grozījums Nr. 56
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
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž dziļas bažas par to, ka tiek 
konsekventi ziņots par tiesībaizsardzības 
amatpersonu piekoptu vardarbīgas 
promraidīšanas praksi dažās dalībvalstīs; 
aicina Komisiju un dalībvalstis izmeklēt šo 
jautājumu un veikt efektīvus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka šāda politika un prakse 
tiek atcelta, tostarp nodrošinot, ka 
pašreizējās valstu cilvēktiesību iestādes 
(ombuda iestādes, VCI, VPM) īsteno 
neatkarīgu robežkontroles darbību 
uzraudzību, ko atbalsta ES un 
starptautiskās struktūras (Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisārs, CPT, ECRI, FRA), 
un nodrošinot, ka ES finansējums netiek 
izmantots pamattiesību pārkāpumu 
izdarīšanai; aicina Komisiju un dalībvalstis 
ievērot starptautiskos un ES tiesību aktus, 
kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu, lai nodrošinātu plašu satvaru 
sakārtotai migrācijai un izvairītos no tā, ka 
migranti ir spiesti izmantot neatbilstīgas 
migrācijas kanālus;

32. pauž dziļas bažas par to, ka tiek 
konsekventi ziņots par tiesībaizsardzības 
amatpersonu piekoptu vardarbīgas 
promraidīšanas praksi dažās dalībvalstīs; 
aicina Komisiju un dalībvalstis izmeklēt šo 
jautājumu un veikt efektīvus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka šāda politika un prakse 
tiek atcelta, tostarp apturot līdzekļu 
izmaksu robežuzraudzībai un nodrošinot, 
ka pašreizējās valstu cilvēktiesību iestādes 
(ombuda iestādes, VCI, VPM) īsteno 
neatkarīgu robežkontroles darbību 
uzraudzību, ko atbalsta ES un 
starptautiskās struktūras (Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisārs, CPT, ECRI, FRA), 
un nodrošinot, ka ES finansējums netiek 
izmantots pamattiesību pārkāpumu 
izdarīšanai; aicina Komisiju un dalībvalstis 
ievērot starptautiskos un ES tiesību aktus, 
kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartu, lai nodrošinātu plašu satvaru 
sakārtotai migrācijai un izvairītos no tā, ka 
migranti ir spiesti izmantot neatbilstīgas 
migrācijas kanālus;
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