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20.11.2020 A9-0226/57

Pakeitimas 57
Karlo Ressler
PPE 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 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; kadangi labai svarbu 
veiksmingai ištirti visus įtarimus dėl 
incidentų pasienyje, ypač kai juose 
dalyvauja teisėsaugos pajėgos;
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20.11.2020 A9-0226/58

Pakeitimas 58
Karlo Ressler
PPE 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
AC konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AC. kadangi solidarumo 
kriminalizavimas ir toliau buvo 
naudojamas kaip priemonė sutrikdyti 
NVO, mėginančių išgelbėti gyvybes 
Viduržemio jūroje, darbą; kadangi 
asmenims pateikti kaltinimai dėl 
pagalbos, kurią jie suteikė migrantams ir 
prieglobsčio prašytojams keliose ES 
šalyse, ir tai rodo susirūpinimą keliančią 
tendenciją kriminalizuoti humanitarinės 
pagalbos teikimą migrantams ir 
prieglobsčio prašytojams;

AC. kadangi gyvybių gelbėjimas jūroje 
yra teisinis įpareigojimas ir pagal 
tarptautinę, ir pagal Sąjungos teisę, tačiau 
visų pirma tai yra humaniškumo ir 
solidarumo aktas pavojų patiriančių 
asmenų atžvilgiu; kadangi valstybės narės 
po vieną ir kai veikia kaip ES valstybės 
narės ar atitinkamuose tarptautiniuose 
forumuose turi laikytis atitinkamos 
tarptautinės ir Sąjungos teisės standartų 
teikiant pagalbą į nelaimę patekusiems 
asmenims; dar kartą ragina Komisiją iki 
šių metų pabaigos priimti valstybėms 
narėms skirtas gaires, kuriose būtų 
nurodyta, kokios formos pagalba neturėtų 
būti kriminalizuojama, siekiant užtikrinti 
didesnį teisės aktų dėl pagalbos valstybėse 
narėse nuoseklumą ir apriboti neteisėtą 
kriminalizavimą;
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20.11.2020 A9-0226/59

Pakeitimas 59
Karlo Ressler
PPE 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
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti 2019 m. birželio mėn. Europos 
Tarybos žmogaus teisių komisaro 
rekomendaciją „Išgelbėtos gyvybės. 
Saugomos teisės. Šalinant pabėgėlių ir 
migrantų apsaugos Viduržemio jūroje 
trūkumus“ (angl. Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean); pakartoja, kad saugūs ir 
teisėti migracijos būdai yra geriausia 
priemonė siekiant išvengti žmonių žūčių; 
primygtinai ragina valstybes nares 
aktyviau taikyti perkėlimo priemones, 
sukurti humanitarinius koridorius į ES ir 
sudaryti galimybę prieglobsčio 
prašytojams prašyti išduoti humanitarines 
vizas;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti 2019 m. birželio mėn. Europos 
Tarybos žmogaus teisių komisaro 
rekomendaciją „Išgelbėtos gyvybės. 
Saugomos teisės. Šalinant pabėgėlių ir 
migrantų apsaugos Viduržemio jūroje 
trūkumus“ (angl. Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean); pakartoja, kad sukurti 
saugius ir teisėtus migracijos būdus yra 
viena iš priemonių siekiant išvengti 
žmonių žūčių; primygtinai ragina valstybes 
nares dėti daugiau pastangų imantis 
priemonių, dėl kurių gerokai supaprastėtų 
prieglobsčio suteikimo tvarka, pvz., 
perkėlimas, grąžinimas ir 
bendradarbiavimas su trečiosiomis 
valstybėmis;
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20.11.2020 A9-0226/60

Pakeitimas 60
Karlo Ressler
PPE 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 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32a. susirūpinęs atkreipia dėmesį į 
migrantų ir pabėgėlių pagrindinių teisių 
pažeidimus, įvykdytus prie ES išorės 
sienų, ir pakartoja, kad visi žmonės turi 
teisę naudotis žmogaus teisėmis; primena, 
kad teisė prašyti prieglobsčio yra 
pagrindinė teisė; pabrėžia, kad labai 
svarbu veiksmingai ištirti visus įtarimus 
dėl incidentų pasienyje, ypač kai juose 
dalyvauja teisėsaugos pajėgos; skatina ES 
ir valstybes nares sukurti saugius ir 
teisėtus maršrutus, kaip vieną iš 
pagrindinių priemonių, kuriomis 
žmonėms, kuriems reikia tarptautinės 
apsaugos, būtų sudarytos sąlygos 
tvarkingai, valdomai, saugiai ir oriai 
atvykti į ES kaip prieglobsčio prašytojams, 
ir tam, kad būtų suardytas prekybos 
žmonėmis tinklų ir neteisėtai žmones 
gabenančių asmenų verslo modelis, taip 
pat siekiant, kad kuo mažiau žmonių 
rizikuotų keliaudami pavojingais 
maršrutais; primena, kad gyvybių 
gelbėjimas yra solidarumo su pavojuje 
esančiais žmonėmis aktas, tačiau tai taip 
pat yra teisinis įpareigojimas; ragina 
valstybes nares ir ES institucijas taikant 
sienos apsaugos ir prieglobsčio 
procedūras laikytis tarptautinės ir ES 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos; nurodo, kad fiziniai 
asmenys ar NVO, kurie iš tiesų padeda į 
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nelaimę pakliuvusiems žmonėms, 
neturėtų rizikuoti būti nubausti už tai, kad 
teikia tokią pagalbą; pabrėžia, kad laivai, 
vykdantys paieškos ir gelbėjimo 
operacijas, turi laikytis atitinkamos 
tarptautinės ir Sąjungos teisės ir vykdyti 
kompetentingo gelbėjimo koordinavimo 
centro nurodymus, ir bendradarbiauti su 
valstybių narių valdžios institucijomis ir 
FRONTEX, kad būtų užtikrintas 
migrantų saugumas;
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20.11.2020 A9-0226/61

Pakeitimas 61
Karlo Ressler
PPE 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
37 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, kad vaikų imigrantų 
sulaikymas niekada neatitinka vaiko 
interesų pagal Niujorko deklaraciją dėl 
pabėgėlių ir migrantų; ragina ES ir 
valstybes nares imtis aktyvesnių veiksmų, 
kad būtų nutrauktas vaikų sulaikymas, 
ypač atsižvelgiant į migraciją visoje ES, ir 
parengti sulaikymui alternatyvias 
bendruomenines priemones, taip pat 
pirmenybę teikti integracijai, švietimui ir 
psichologinei pagalbai; pabrėžia, kad 
nelydimas vaikas yra pirmiausia vaikas, 
kuriam gali grėsti pavojus, ir kad, 
valstybėms narėms ir Europos Sąjungai 
sprendžiant su tokiais vaikais susijusius 
klausimus, visų pirma turi būti 
vadovaujamasi vaiko apsaugos, o ne 
migracijos politikos nuostatomis, taip 
paisant pagrindinio vaiko interesų 
apsaugos principo;

37. primena, kad tiek pagal 
tarptautinę teisę, tiek pagal Chartiją 
reikalaujama, kad valstybės narės 
išnagrinėtų alternatyvas sulaikymui, visų 
pirma vaikų; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir anksti 
nustatomi specialiųjų poreikių turintys 
prieglobsčio prašytojai, jiems būtų greitai 
užtikrinamos pritaikytos priėmimo sąlygos 
ir suteiktos procedūrinės garantijos; 
ragina valstybes nares ir Komisiją imtis 
reikiamų priemonių, kad būtų suteikiama 
informacija apie migrantų ir prieglobsčio 
prašytojų sulaikymą valstybėse narėse ir 
užtikrinamas skaidrumas šioje srityje; 
primena, kad reikia atsižvelgti ir 
įgyvendinant visas ES politikos priemones 
ir veiksmus, įskaitant migracijos ir 
prieglobsčio srityse, įvertinti vaiko teises ir 
vaiko interesą;
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20.11.2020 A9-0226/62

Pakeitimas 62
Karlo Ressler
PPE 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
V a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Va. kadangi, atsižvelgiant į nuolatinę 
technologinę plėtrą, nėra lengva numatyti 
pagrindinių teisių ribojimo; kadangi 
įvairios informacinės sistemos gali turėti 
įtakos pagrindinėms teisėms, pvz., 
trūkumų, susijusių su duomenų apsauga 
ir privatumo pažeidimais; kadangi 
didesnė šių sistemų sąveika galėtų padėti 
užtikrinti tvirtą ir laiku vykdomą mūsų 
piliečių apsaugą, taigi ir jų teises, visų 
pirma vaikų dingimo, prekybos žmonėmis 
ar kovos su pinigų plovimu atvejais; 
kadangi siekiant laiku ir veiksmingai 
kovoti su terorizmu ir radikalėjimu, taip 
pat užkirsti kelią elektroniniams 
nusikaltimams, labai svarbu 
bendradarbiauti ir keistis informacija tarp 
įvairių saugumo srityje dirbančių ES 
agentūrų;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Pakeitimas 63
Karlo Ressler
PPE 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 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30a. pabrėžia, kad kovos su 
diskriminacija teisės aktai išlieka 
pagrindine bet kurios strategijos, kuria 
siekiama užkirsti kelią radikalėjimui ir 
sudaryti deradikalizacijos sąlygas tiems, 
kurie jau yra ekstremistinių organizacijų 
nariai, dalimi; kartoja, kad valstybės 
narės, nuolat padedamos Komisijos, turi 
dėti daugiau pastangų, kad užkirstų kelią 
radikalėjimui ir smurtiniam ekstremizmui 
skatindamos Europos vertybes, toleranciją 
ir bendruomeniškumą;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Pakeitimas 64
Karlo Ressler
PPE 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
36 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36a. ragina ES ir valstybes nares skirti 
pakankamai išteklių, kad būtų suardytas 
prekybos žmonėmis tinklų ir neteisėto 
žmonių gabenimo verslo modelis, dėl 
kurio pažeidžiamiausios grupės, kaip 
antai vaikai ir moterys, paprastai 
atsiduria gyvybei pavojingose situacijose, 
ir daug žmonių būtų apsaugota nuo 
pavojaus leistis pavojingais ir 
nekontroliuojamais migracijos 
maršrutais, kur jie negalės naudotis 
oficialia prieglobsčio suteikimo tvarka;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Pakeitimas 65
Karlo Ressler
PPE 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
31 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31a. pabrėžia, kad svarbu griežtai 
valdyti ES išorės sienas; pabrėžia, kad 
reikia spręsti humanitarinius klausimus, 
kurie turi įtakos sienų kontrolei; pabrėžia, 
kad Europos ir nacionalinė migracijos 
politika turi visiškai atitikti 1951 m. 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių 
statuso ir jos papildomą protokolą;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Pakeitimas 66
Karlo Ressler
PPE 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;

Išbraukta.
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