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Pakeitimas 200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms, būtent tautinėms, kalbinėms 

ir religinėms mažumoms, LGBTI 

asmenims, neįgaliems asmenims, 

moterims, vaikams, prieglobsčio 

prašytojams ir migrantams, vis dar kyla 

didesnis pavojus patirti diskriminaciją ir 

kad jos yra itin pažeidžiamos vykstant 

politiniams, ekonominiams, aplinkos ir 

darbo srities pokyčiams ir sutrikimams; 

pažymi, kad daugelis jų turi labai mažai 

galimybių būti politiškai atstovaujamos 

arba visai šių galimybių neturi ir patiria 

labai didelį skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų 

dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; pabrėžia, kad reikia įtraukti 

ypatingų pažeidžiamų asmenų, pvz., 

LGBTI prieglobsčio prašytojų ir neįgalių 

tautinių ar religinių mažumų atstovų, 

poreikių pripažinimą ir paramą jiems; 

Or. en 

 

Pakeitimas 201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 
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ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; pabrėžia, kad tautinių ir 

kalbinių mažumų bendruomenės turi 

ypatingų poreikių ir jiems visose 

ekonominio, socialinio, politinio ir 

kultūrinio gyvenimo srityse reikėtų 

užtikrinti visas galimybes ir vienodas 

sąlygas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms ir čiabuviams vis dar kyla 

didesnis pavojus patirti diskriminaciją ir 

kad jie yra itin pažeidžiami vykstant 

politiniams, ekonominiams, aplinkos ir 

darbo srities pokyčiams ir sutrikimams; 

pažymi, kad daugelis jų turi labai mažai 

galimybių būti politiškai atstovaujami arba 

visai šių galimybių neturi ir patiria labai 

didelį skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus, yra susirūpinęs ir smerkia tai, 

kad vykstant daugeliui konfliktų etniniu 

klausimu naudojamasi siekiant pateisinti 

smurtą ir supriešinti gyventojus; 

Or. fr 
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Pakeitimas 203 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pabrėžia, kad 

tautinės ir religinės mažumos turi pagrįstą 

teisę į politinį aktyvumą, ir pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

pažeidimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 204 

Kati Piri 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

mažumų atstovų žmogaus teisių 

15. reiškia didelį susirūpinimą, kad 

mažumoms vis dar kyla didesnis pavojus 

patirti diskriminaciją ir kad jos yra itin 

pažeidžiamos vykstant politiniams, 

ekonominiams, aplinkos ir darbo srities 

pokyčiams ir sutrikimams; pažymi, kad 

daugelis jų turi labai mažai galimybių būti 

politiškai atstovaujamos arba visai šių 

galimybių neturi ir patiria labai didelį 

skurdą; pabrėžia, kad ES turėtų dėti 

daugiau pastangų siekiant panaikinti 

tautinių, religinių ir seksualinių mažumų 
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pažeidimus; atstovų žmogaus teisių pažeidimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. primena, kad pasaulio mastu, ypač 

Rytų partnerystės šalyse, šalies viduje 

perkelti asmenys kelia didelių problemų 

žmogaus teisių padėčiai visame pasaulyje 

ir tose šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad 

valstybės narės ir ES institucijos 

veiksmingai ją vykdytų; pabrėžia, kad visų 

pirma būtina visuotinio prieinamumo 

principą ir visų neįgaliųjų teisių aspektą 

patikimai įtraukti į visas atitinkamas ES 

politikos, įskaitant vystomąjį 

bendradarbiavimą, sritis, ir pabrėžia šio 

klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; ragina ES įtraukti kovą su 

diskriminacija dėl negalios į savo išorės 

veiksmus ir pagalbos vystymuisi politiką; 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad 

valstybės narės ir ES institucijos 

veiksmingai ją vykdytų; pabrėžia, kad visų 

pirma būtina visuotinio prieinamumo 

principą ir visų neįgaliųjų teisių aspektą 

patikimai įtraukti į visas atitinkamas ES 

politikos, įskaitant vystomąjį 

bendradarbiavimą, sritis, ir pabrėžia šio 

klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; pabrėžia, kad neįgalumas 

neatima iš asmens žmogaus orumo ir tai 

apima valstybės pareigą apsaugoti juos 

nuo ankstyvos mirties; smerkia politiką, 

kuria skatinamas prenatalinis tikrinimas, 
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kad būtų nutraukti nėštumai, kai vaikai 

gali turėti negalią arba gyvybei 

nepavojingą chromosomų išsidėstymą; 

pabrėžia, kad tokia politika turi neigiamą 

eugenikos ideologijos redukciją, nes ja 

tokių ir kitokių sveikatos būklės sutrikimų 

turintiems žmonėms, kurie turi specialių 

poreikių. perduodama žinia, kad jų 

gyvenimo neverta gyventi; ragina ES 

įtraukti kovą su diskriminacija dėl negalios 

į savo išorės veiksmus ir pagalbos 

vystymuisi politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 207 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad 

valstybės narės ir ES institucijos 

veiksmingai ją vykdytų; pabrėžia, kad visų 

pirma būtina visuotinio prieinamumo 

principą ir visų neįgaliųjų teisių aspektą 

patikimai įtraukti į visas atitinkamas ES 

politikos, įskaitant vystomąjį 

bendradarbiavimą, sritis, ir pabrėžia šio 

klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; ragina ES įtraukti kovą su 

diskriminacija dėl negalios į savo išorės 

veiksmus ir pagalbos vystymuisi politiką; 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija 

(angl. UNCRPD); dar kartą pabrėžia, jog 

svarbu, kad valstybės narės ir ES 

institucijos veiksmingai ją vykdytų, ir 

ragina toliau remti JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo 

procesą tose šalyse, kurios dar to 

nepadarė; pabrėžia, kad visų pirma būtina 

visuotinio prieinamumo principą ir visų 

neįgaliųjų teisių aspektą patikimai įtraukti į 

visas atitinkamas ES politikos, įskaitant 

vystomąjį bendradarbiavimą, sritis, ir 

pabrėžia šio klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; palankiai vertina tai, kad 

neįgalių asmenų teisės įtrauktos į naują 

Europos konsensusą dėl vystymosi; ragina 

ES įtraukti kovą su diskriminacija dėl 

negalios į savo išorės veiksmus ir pagalbos 

vystymuisi politiką; 

Or. pt 
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Pakeitimas 208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad 

valstybės narės ir ES institucijos 

veiksmingai ją vykdytų; pabrėžia, kad visų 

pirma būtina visuotinio prieinamumo 

principą ir visų neįgaliųjų teisių aspektą 

patikimai įtraukti į visas atitinkamas ES 

politikos, įskaitant vystomąjį 

bendradarbiavimą, sritis, ir pabrėžia šio 

klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; ragina ES įtraukti kovą su 

diskriminacija dėl negalios į savo išorės 

veiksmus ir pagalbos vystymuisi politiką; 

16. palankiai vertina tai, kad buvo 

ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; 

dar kartą pabrėžia, jog svarbu, kad 

valstybės narės ir ES institucijos 

veiksmingai ją vykdytų; pabrėžia, kad visų 

pirma būtina visuotinio prieinamumo 

principą ir visų neįgaliųjų teisių aspektą 

patikimai įtraukti į visas atitinkamas ES 

politikos, įskaitant vystomąjį 

bendradarbiavimą, sritis, ir pabrėžia šio 

klausimo privalomąjį pobūdį ir 

horizontalumą; ragina ES įtraukti kovą su 

diskriminacija dėl diagnozuotos negalios į 

savo išorės veiksmus ir pagalbos 

vystymuisi politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; vis dėlto pažymi, kad 

dialogai dėl žmogaus teisių, kuriais 

stebimas šių nuostatų įgyvendinimas, vis 
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pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo būklės 

ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu tinkamai 

įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus; 

dar išimtinai organizuojami ad hoc, 

atsakomuoju ir veiksmingu pagrindu 

numatant ribotą ex ante ir neaiškius 

tolesnius veiksmus; todėl ragina Europos 

Komisiją, derantis dėl sąlygų pasibaigus 

Kotonu susitarimo galiojimui, priimti 

labiau struktūrizuotą ir strateginį požiūrį į 

dialogą dėl žmogaus teisių ir, remiantis 

ES asociacijos susitarimuose nurodytų 

komitetų steigimo pavyzdžiu, steigti 

nuolatinius tarpparlamentinius komitetus 

ir įgalioti juos stebėti, kaip įgyvendinamos 

pagrindinių aspektų nuostatos, siekiant 

taikyti ne tik neatidėliotinais atvejais 

taikomą požiūrį ir pradėti išsamesnį ir 

sistemingesnį dialogą; palankiai vertina 

BLS + lengvatų sistemą, kaip priemonę, 

kuria skatinama veiksmingai įgyvendinti 

27 pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo būklės 

ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu tinkamai 

įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; vis dėlto pabrėžia, kad šių 

nuostatų nepavyksta įtraukti į laisvosios 

prekybos susitarimus su trečiosiomis 



 

PE610.682v01-00 10/101 AM\1134429LT.docx 

LT 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo 

būklės ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu 

tinkamai įgyvendinti JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinius principus; 

šalimis ir tokie susitarimai gali net 

prisidėti prie pagrindinių ekonominių ir 

socialinių teisių pažeidimo, įskaitant 

atitinkamų gyventojų nuskurdinimą ir 

tarptautinių įmonių vykdomą išteklių 

grobimą; taip pat mano, kad reikalingi a 

priori kontrolės mechanizmai, kurie būtų 

taikomi prieš sudarant pagrindų 

susitarimą ir kurie yra susitarimo 

sudarymo sąlyga, kaip esminė susitarimo 

dalis, taip pat reikalingi a posteriori 

kontrolės mechanizmai, pagal kuriuos 

būtų galima taikyti konkrečias baudas už 

šių nuostatų pažeidimus, įskaitant net 

susitarimo taikymo sustabdymą; mano, 

kad reikia ne tik laikytis šių nuostatų, bet 

ir nustatyti naujas bendradarbiavimo 

formas, sudarančias sąlygas trečiųjų šalių 

ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, 

atsižvelgiant į jų gyventojų poreikius; 

pakartoja, kaip svarbu tinkamai įgyvendinti 

JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 

principus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 211 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

sistemingam nuostatų dėl žmogaus teisių 

įtraukimui į visus ES ir trečiųjų šalių 

tarptautinius susitarimus, įskaitant 

prekybos ir investicijų susitarimus, ir 

pabrėžia, kad reikia pasinaudoti šiomis 

nuostatomis ir į jas įtraukti skundų 

teikimo mechanizmą; ragina Komisiją 

vykdyti veiksmingą ir sistemingą šių 

nuostatų įgyvendinimo stebėseną ir teikti 

Parlamentui reguliarias ataskaitas, kaip 
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žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo 

būklės ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu 

tinkamai įgyvendinti JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinius principus; 

šalys partnerės paiso žmogaus teisių; 

palankiai vertina BLS + lengvatų sistemą, 

kaip priemonę, kuria skatinama 

veiksmingai įgyvendinti 27 pagrindines 

tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių 

ir darbo standartų; vis dėlto pabrėžia, kad 

gauta informacijos, jog keliose šalyse, 

turinčiose BLS+ šalies statusą, ne kartą 

buvo pažeisti pagrindiniai darbo 

standartai, tačiau tyrimas nebuvo 

pradėtas ir lengvatų taikymas joms 

nebuvo sustabdytas; ragina iš tiesų 

užtikrinti, kad BLS+ nuostatų būtų 

laikomasi, kartu taikyti skaidrų ataskaitų 

teikimo mechanizmą ir finansuoti 

pilietinės visuomenės vykdomą stebėseną; 
tikisi, kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai BLS+ naudos gavėjų pažangos, 

susijusios su jų įsipareigojimais pagal šią 

sistemą, ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu 

tinkamai įgyvendinti JT verslo ir žmogaus 

teisių pagrindinius principus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

primena, kad turi būti laikoma, kad visos 

žmogaus teisės yra vienodos vertės, 

nedalomos, tarpusavyje priklausomos ir 

susijusios; ragina Komisiją vykdyti 

veiksmingą ir sistemingą šių nuostatų 

įgyvendinimo stebėseną ir teikti 

Parlamentui reguliarias ataskaitas, kaip 

šalys partnerės paiso žmogaus teisių; 

palankiai vertina BLS + lengvatų sistemą, 
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kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo būklės 

ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu tinkamai 

įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus; 

kaip priemonę, kuria skatinama 

veiksmingai įgyvendinti 27 pagrindines 

tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių 

ir darbo standartų; tikisi, kad Komisija 

pateiks Parlamentui ir Tarybai šių 

konvencijų ratifikavimo būklės ataskaitą; 

pakartoja, kaip svarbu tinkamai įgyvendinti 

JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 

principus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 213 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į 

ES ir trečiųjų šalių tarptautinius 

susitarimus; ragina Komisiją vykdyti 

veiksmingą ir sistemingą šių nuostatų 

įgyvendinimo stebėseną ir teikti 

Parlamentui reguliarias ataskaitas, kaip 

šalys partnerės paiso žmogaus teisių; 

palankiai vertina BLS + lengvatų sistemą, 

kaip priemonę, kuria skatinama 

veiksmingai įgyvendinti 27 pagrindines 

tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių 

ir darbo standartų; tikisi, kad Komisija 

pateiks Parlamentui ir Tarybai šių 

konvencijų ratifikavimo būklės ataskaitą; 

pakartoja, kaip svarbu tinkamai įgyvendinti 

JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 

principus; 

17. dar kartą pabrėžia, jog labai svarbu 

į ES ir trečiųjų šalių tarptautinius 

susitarimus įtraukti nuostatas dėl 

žmogaus teisių, taip pat nustatyti 

konkrečius sankcijų ir kontrolės 

mechanizmus; ragina Komisiją vykdyti 

veiksmingą ir sistemingą šių nuostatų 

įgyvendinimo stebėseną ir teikti 

Parlamentui reguliarias ataskaitas, kaip 

šalys partnerės paiso žmogaus teisių; 

palankiai vertina BLS + lengvatų sistemą, 

kaip priemonę, kuria skatinama 

veiksmingai įgyvendinti 27 pagrindines 

tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių 

ir darbo standartų; tikisi, kad Komisija 

pateiks Parlamentui ir Tarybai šių 

konvencijų ratifikavimo būklės ataskaitą; 

pakartoja, kaip svarbu tinkamai įgyvendinti 

JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 

principus; 

Or. it 

 

Pakeitimas 214 
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Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo būklės 

ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu tinkamai 

įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus; 

17. dar kartą pabrėžia, jog pritaria 

nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui į ES 

ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus; 

ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir 

sistemingą šių nuostatų įgyvendinimo 

stebėseną ir teikti Parlamentui reguliarias 

ataskaitas, kaip šalys partnerės paiso 

žmogaus teisių; palankiai vertina BLS + 

lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria 

skatinama veiksmingai įgyvendinti 27 

pagrindines tarptautines konvencijas dėl 

žmogaus teisių ir darbo standartų; tikisi, 

kad Komisija pateiks Parlamentui ir 

Tarybai šių konvencijų ratifikavimo būklės 

ataskaitą; pakartoja, kaip svarbu tinkamai 

įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus ir skirti sankcijas 

už jų nesilaikymą; 

Or. el 

 

Pakeitimas 215 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

18. dar kartą ragina ES ir jos 

valstybes nares konstruktyviai dalyvauti 

JT tarptautinių korporacijų ir kitų verslo 

įmonių tarpvyriausybinės ekspertų darbo 

grupės darbe; pabrėžia, kad visoms 

šalims, įskaitant ES valstybes nares, labai 

svarbu visiškai įgyvendinti JT verslo ir 

žmogaus teisių pagrindinius principus, 

visų pirma susijusius su galimybės 
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žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

aplinkos ir socialinius standartus bei 

sudaro tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis 

trečiuoju ramsčiu; ragina ES ir jos 

valstybes nares užtikrinti, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, 

visapusiškai laikytųsi tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; ragina Komisiją sukurti 

tarpinstitucinę verslo ir žmogaus teisių 

darbo grupę ir išnagrinėti ES lygmens 

rūpestingumo pareigos iniciatyvą; be to, 

dar kartą patvirtina, kad svarbu skatinti 

įmonių socialinę atsakomybę, taip pat 

svarbu, kad Europos įmonės atliktų 

vadovaujantį vaidmenį propaguojant 

tarptautinius verslo ir žmogaus teisių 

standartus, nes tai labai svarbu tam, kad 

pasaulinės vertės grandinės padėtų stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudarytų 

tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pabrėžia, kad 

Europos įmonės, kuriose užtikrinamos 

vienodos sąlygos darbuotojams ir 

vertikaliose ir horizontaliose vertės 
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pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 
grandinėse bei derama parama moterims 

ir mažumoms, pvz., tautinėms, kalbinėms 

ir religinėms mažumoms, LGBTI 

asmenims, neįgaliems asmenims, 

vaikams, prieglobsčio prašytojams ir 

migrantams, turėtų būti gerosios patirties 

pavyzdys; pripažįsta, kad pasaulinės vertės 

grandinės padeda stiprinti tarptautinius 

pagrindinius darbo, aplinkos ir socialinius 

standartus bei sudaro tvarios pažangos 

galimybę, ypač besivystančiose šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

aplinkos ir socialinius standartus bei 
sudaro tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės sudaro tiek 

tvarios pažangos galimybę, tiek iššūkius, 

ypač besivystančiose šalyse; ragina ES 

imtis aktyvesnio vaidmens siekiant 

tinkamo, teisingo, skaidraus ir tvaraus 

pasaulinių vertės grandinių valdymo ir 

sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį 

žmogaus teisėms, įskaitant kenkimą 

darbuotojų teisėms; 

Or. en 
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Pakeitimas 218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; vis dėlto pabrėžia, kad su verslu 

susijusių žmogaus teisių pažeidimų atveju 

reikėtų užtikrinti veiksmingą galimybę 

pasinaudoti aukų teisių gynimo 

priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 
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įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus, įskaitant 

visapusišką jų dalyvavimą privalomos 

sutarties rengimo ir įgyvendinimo 

procese, kurį prižiūri JTO; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 220 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

18. ragina ES ir jos valstybes nares 

užtikrinti, kad visos įmonės, įskaitant 

Europos įmones, vykdančios veiklą 

trečiosiose šalyse, visapusiškai laikytųsi 

tarptautinių žmogaus teisių standartų ir 

tiesiogiai ar netiesiogiai neprisidėtų prie 

tų standartų pažeidimo; be to, dar kartą 

patvirtina, kad svarbu skatinti įmonių 

socialinę atsakomybę, taip pat svarbu, kad 

Europos įmonės atliktų vadovaujantį 

vaidmenį propaguojant tarptautinius verslo 

ir žmogaus teisių standartus; pripažįsta, 

kad pasaulinės vertės grandinės padeda 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

aplinkos ir socialinius standartus bei sudaro 

tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 221 

Louis Michel 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybė, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro 

galimybę tvariam ekonomikos augimui ir 

gerovei, sąžiningai ir etiškai prekybai bei 

žmogaus teisių puoselėjimui, ypač 

besivystančiose šalyse; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 222 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

18. ragina ES ir valstybes nares imtis 

konkrečių veiksmų, kad visos įmonės, 

įskaitant Europos įmones, vykdančios 

veiklą trečiosiose šalyse, visapusiškai 

laikytųsi tarptautinių žmogaus teisių 

standartų; be to, dar kartą patvirtina, kad 

svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; ragina ES ir 

valstybes nares imtis konkrečių veiksmų, 
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aplinkos ir socialinius standartus bei 

sudaro tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

kad pasaulinės vertės grandinės padėtų 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

aplinkos ir socialinius standartus bei 

sudarytų tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

Or. it 

 

Pakeitimas 223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių standartų; be to, dar kartą patvirtina, 

kad svarbu skatinti įmonių socialinę 

atsakomybę, taip pat svarbu, kad Europos 

įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį 

propaguojant tarptautinius verslo ir 

žmogaus teisių standartus; pripažįsta, kad 

pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti 

tarptautinius pagrindinius darbo, aplinkos 

ir socialinius standartus bei sudaro tvarios 

pažangos galimybę, ypač besivystančiose 

šalyse; 

18. dar kartą patvirtina, kad visos 

įmonės, įskaitant Europos įmones, 

vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, turėtų 

visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus 

teisių teisės aktų; be to, dar kartą 

patvirtina, kad svarbu skatinti įmonių 

socialinę atsakomybę, taip pat svarbu, kad 

Europos įmonės atliktų vadovaujantį 

vaidmenį propaguojant tarptautinius verslo 

ir žmogaus teisių standartus; pripažįsta, 

kad pasaulinės vertės grandinės padeda 

stiprinti tarptautinius pagrindinius darbo, 

aplinkos ir socialinius standartus bei sudaro 

tvarios pažangos galimybę, ypač 

besivystančiose šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 224 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. dar kartą pabrėžia, kad Komisija 

nesiėmė jokių veiksmų dėl daugiau nei 
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prieš metus didžiąja balsų dauguma 

Europos Parlamento priimtos rezoliucijos 

dėl bendrovių atsakomybės už rimtus 

žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose 

šalyse, įgyvendinimo; primygtinai pažymi, 

kad Komisija ignoravo daugybę paskesnių 

Europos Parlamento priminimų, įskaitant 

klausimus žodžiu, konkrečius klausimus, 

pateiktus per struktūrinį Vystymosi 

komiteto ir už vystymąsi atsakingo 

Komisijos nario dialogą ir dviejų 

Komitetų pirmininkų pasirašytą Komisijos 

generaliniam sekretoriui adresuotą 

laišką; dar kartą primygtinai reikalauja, 

kad būtų imtasi konkrečiai įgyvendinti 

daugybę minėtoje rezoliucijoje pateiktų 

pasiūlymų, priimant privalomas taisykles, 

siekiant pereiti nuo žodžių prie darbų; 

Or. it 

 

Pakeitimas 225 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. ragina Komisiją 

bendradarbiaujant su EIVT sudaryti 

metinio Europos investicijų banko (EIB) 

atsiskaitymo dėl savo veiksmų už ES ribų 

pagrindą, atsižvelgiant į pagrindinius 

principus, kuriais vadovaujamasi vykdant 

Sąjungos išorės veiksmus, kaip nurodyta 

ES sutarties 21 straipsnyje ir ES 

strateginėje programoje ir veiksmų plane 

žmogaus teisių ir demokratijos srityje; 

primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 

kad EIB remiami projektai atitiktų ES 

politiką ir įsipareigojimus žmogaus teisių 

srityje; ragina EIB ir toliau plėtoti savo 

politiką socialinių standartų klausimu iki 

žmogaus teisių politikos bankininkystės 
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srityje; ragina įtraukti žmogaus teisių 

lyginamuosius standartus į savo projektų 

vertinimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 226 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. palankiai vertina tebevykstančias 

derybas dėl privalomų tarptautinių 

korporacijų ir kitų verslo įmonių, 

susijusių su žmogaus teisėmis; ragina 

Komisiją ir valstybes nares konstruktyviai 

dalyvauti šiose derybose ir atlikti aktyvų 

vaidmenį rengiant konkrečius 

pasiūlymus, be kita ko, užtikrinant 

galimybę pasinaudoti teisių gynimo 

priemonėmis, dedant daug pastangų, kad 

būtų pasiektas teigiamas rezultatas, be 

kita ko, skatinant prekybos partnerius taip 

pat dalyvauti; todėl prašo Komisijos 

apsvarstyti galimybę taikyti plataus masto 

išsamų privalomą tikrinimą, be kita ko, 

pasauliniu lygmeniu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 227 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. primygtinai ragina šalis, 

privatizuojant pagrindines paslaugas ar 

prekes, pvz., vandenį, jų sanitarines 
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sąlygas, švietimo, sveikatos priežiūros ir 

saugumo paslaugas, laikytis savo 

įsipareigojimų, susijusių su žmogaus 

teisių teisės aktais, užtikrinant 

nepriklausomą atsakingų įmonių 

stebėseną; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 228 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 18b. primygtinai ragina Komisiją 

pradėti teisėkūros procedūras, kad 

daugybė rezoliucijoje dėl bendrovių 

atsakomybės už rimtus žmogaus teisių 

pažeidimus trečiosiose šalyse pateiktų 

pasiūlymų virstų privalomomis 

taisyklėmis, įskaitant tinkamus aukoms 

skirtus teisinius mechanizmus, taip pat 

nuostatas, taikomas veiksmingai 

nagrinėjant klausimus, susijusius su 

asmenų, atsakingų už rimtus žmogaus 

teisių pažeidimus, naudojamais bendrovės 

atsakomybės apribojimais, siekiant 

išvengti atsakomybės; 

Or. it 

 

Pakeitimas 229 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. ragina ES ir jos valstybes nares 19. ragina ES ir jos valstybes nares 
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panaudoti visą savo politinį svorį, kad būtų 

išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti 

laikomi genocidu, karo nusikaltimu ar 

nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, 

reaguoti veiksmingai ir koordinuotai tokių 

nusikaltimų atvejais ir mobilizuoti visus 

reikiamus išteklius, kad būtų galima 

patraukti atsakomybėn visus atsakingus 

asmenis, taip pat padėti aukoms ir remti 

stabilizavimo bei susitaikymo procesus; 

ragina tarptautinę bendruomenę nustatyti 

priemones, panašias į ES ankstyvojo 

perspėjimo sistemą, kad būtų galima padėti 

sumažinti reagavimo į perspėjimą laiką, 

siekiant užkirsti kelią smurtiniams 

konfliktams, jų atsinaujinimui ir 

stiprėjimui; 

panaudoti visą savo politinį svorį, kad būtų 

išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti 

laikomi genocidu, karo nusikaltimu ar 

nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, 

reaguoti veiksmingai ir koordinuotai tokių 

nusikaltimų atvejais ir mobilizuoti visus 

reikiamus išteklius, kad būtų galima 

patraukti atsakomybėn visus atsakingus 

asmenis, be kita ko, taikant 

universaliosios jurisdikcijos principą, taip 

pat padėti aukoms ir remti stabilizavimo 

bei susitaikymo procesus; ragina 

tarptautinę bendruomenę nustatyti 

priemones, panašias į ES ankstyvojo 

perspėjimo sistemą, kad būtų galima padėti 

sumažinti reagavimo į perspėjimą laiką, 

siekiant užkirsti kelią smurtiniams 

konfliktams, jų atsinaujinimui ir 

stiprėjimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 230 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. ragina ES ir jos valstybes nares 

panaudoti visą savo politinį svorį, kad būtų 

išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti 

laikomi genocidu, karo nusikaltimu ar 

nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, 

reaguoti veiksmingai ir koordinuotai tokių 

nusikaltimų atvejais ir mobilizuoti visus 

reikiamus išteklius, kad būtų galima 

patraukti atsakomybėn visus atsakingus 

asmenis, taip pat padėti aukoms ir remti 

stabilizavimo bei susitaikymo procesus; 

ragina tarptautinę bendruomenę nustatyti 

priemones, panašias į ES ankstyvojo 

perspėjimo sistemą, kad būtų galima padėti 

sumažinti reagavimo į perspėjimą laiką, 

siekiant užkirsti kelią smurtiniams 

19. ragina ES ir jos valstybes nares 

panaudoti visą savo politinį svorį, kad būtų 

išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti 

laikomi genocidu, karo nusikaltimu ar 

nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, 

reaguoti taikiai, veiksmingai ir 

koordinuotai tokių nusikaltimų atvejais ir 

mobilizuoti visus reikiamus išteklius, kad 

būtų galima patraukti atsakomybėn visus 

atsakingus asmenis, taip pat padėti aukoms 

ir remti stabilizavimo bei susitaikymo 

procesus; ragina tarptautinę bendruomenę 

nustatyti priemones, panašias į ES 

ankstyvojo perspėjimo sistemą, kad būtų 

galima padėti sumažinti reagavimo į 

perspėjimą laiką, siekiant užkirsti kelią 
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konfliktams, jų atsinaujinimui ir 

stiprėjimui; 

smurtiniams konfliktams, jų atsinaujinimui 

ir stiprėjimui; 

Or. it 

 

Pakeitimas 231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. ragina ES ir jos valstybes nares 

panaudoti visą savo politinį svorį, kad būtų 

išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti 

laikomi genocidu, karo nusikaltimu ar 

nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, 

reaguoti veiksmingai ir koordinuotai tokių 

nusikaltimų atvejais ir mobilizuoti visus 

reikiamus išteklius, kad būtų galima 

patraukti atsakomybėn visus atsakingus 

asmenis, taip pat padėti aukoms ir remti 

stabilizavimo bei susitaikymo procesus; 

ragina tarptautinę bendruomenę nustatyti 

priemones, panašias į ES ankstyvojo 

perspėjimo sistemą, kad būtų galima padėti 

sumažinti reagavimo į perspėjimą laiką, 

siekiant užkirsti kelią smurtiniams 

konfliktams, jų atsinaujinimui ir 

stiprėjimui; 

19. ragina ES ir jos valstybes nares 

panaudoti visas savo politines priemones, 

kad būtų išvengta bet kokių veiksmų, kurie 

gali būti laikomi genocidu, karo 

nusikaltimu ar nusikaltimu žmoniškumui, 

vykdymo, reaguoti veiksmingai ir 

koordinuotai tokių nusikaltimų atvejais ir 

mobilizuoti visus reikiamus išteklius, kad 

būtų galima patraukti atsakomybėn visus 

atsakingus asmenis, taip pat padėti aukoms 

ir remti stabilizavimo bei susitaikymo 

procesus; ragina tarptautinę bendruomenę 

nustatyti priemones, panašias į ES 

ankstyvojo perspėjimo sistemą, kad būtų 

galima padėti sumažinti reagavimo į 

perspėjimą laiką, siekiant užkirsti kelią 

smurtiniams konfliktams, jų atsinaujinimui 

ir stiprėjimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19a. ragina ES teikti paramą 

organizacijoms (įskaitant NVO, viešųjų 
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šaltinių tyrimo organizacijas, Irako ir 

Sirijos pilietinę visuomenę), kurios renka, 

išsaugo ir apsaugo skaitmeninius ir 

kitokius Irake ir Sirijoje bet kurios 

konfliktų šalies įvykdytų nusikaltimų 

įrodymus, kad būtų supaprastintas 

tarptautinis jų baudžiamasis 

persekiojimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19b. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

YouTube, stengdamasi iš savo platformos 

pašalinti teroristinį turinį ir propagandą, 

ištrynė vaizdinius įrodymus, susijusius su 

galimais karo nusikaltimais Sirijoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19c. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

kultūros paveldo vietovių naikinimo 

Sirijoje, Irake, Jemene ir Libijoje; pažymi, 

kad iš 38 pasaulio kultūros paveldo vietų, 

kurioms gresia pavojus, 22 yra 

Artimuosiuose Rytuose; remia Kultūros 

paveldo iniciatyvos veiklą ir jos tiriamąją 

veiklą Sirijoje ir Irake, susijusią su 

archeologinio ir kultūros paveldo 
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sunaikinimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 d dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 19d. palankiai vertina ES pastangas 

remti JT sukurtą tarptautinį, nešališką ir 

nepriklausomą mechanizmą (angl. IIIM), 

kuris padeda tirti Sirijoje įvykdytus 

sunkius nusikaltimus; pabrėžia, kad Irake 

reikia sukurti panašų nepriklausomą 

mechanizmą; ragina ES ir ES valstybes 

nares, kurios dar to nepadarė, finansiškai 

prisidėti prie tarptautinio, nešališko ir 

nepriklausomo mechanizmo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 
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žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); pabrėžia, kad kova su terorizmu iš 

tikrųjų negali būti veiksminga, kol toliau 

bus sudaromi prekybos susitarimai ir 

palaikomi politiniai ryšiai su terorizmą 

finansuojančiomis šalimis; smerkia tai, 

kad kai kurios valstybės narės parduoda 

ginklus šioms šalims, todėl reikalauja, kad 

šių susitarimų taikymas būtų sustabdytas 

ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 

finansuoja terorizmą, būtų patrauktos 

atsakomybėn; smerkia bet kokį 

naudojimąsi kova su terorizmu, dėl kurio 

pažeidžiamos pagrindinės teisės; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; primena, kad religinių mažumų 

padėtis ISIS („Da’esh“) valdomose 
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grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

teritorijose Europos Parlamento 

rezoliucijoje dėl humanitarinės krizės 

Irake ir Sirijoje, visų pirma susijusios su 

grupuote „Islamo valstybė“, įvardyta kaip 

genocidas; pabrėžia, kad ES ir jos 

valstybės narės turėtų remti tokių 

nevalstybinių grupuočių kaip 

ISIS („Da’esh“) narių baudžiamąjį 

persekiojimą, siekdamos konsensuso JT 

Saugumo Taryboje, kad jurisdikcija šiuo 

klausimu būtų patikėta Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT); 

Or. en 

 

Pakeitimas 238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie valstybiniai subjektai 

kaip Sirijos režimas Sirijoje ir Saudo 

Arabijos valdoma koalicija Jemene, ir 

nevalstybiniai subjektai kaip, be kita ko, 

„Boko Haram“ Nigerijoje, ISIS („Da’esh“) 

Sirijoje, Irake ir Libijoje bei huitų 

sukilėliai Jemene; baisisi dėl padarytų 

plataus masto nusikaltimų, įskaitant 

žudymus, kankinimus, išžaginimą, 

pavergimą ir seksualinę vergovę, vaikų 

verbavimą į kareivius, prievartinį religijos 

keitimą ir sistemingą religinėms mažumos 

priklausančių asmenų žudymą, įskaitant 

krikščionis, jazidus ir kitus; pabrėžia, kad 

ES ir jos valstybės narės turėtų remti tokių 

nevalstybinių grupuočių kaip 

ISIS („Da’esh“) narių baudžiamąjį 

persekiojimą, siekdamos konsensuso JT 

Saugumo Taryboje, kad jurisdikcija šiuo 

klausimu būtų patikėta Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT); 
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Or. en 

 

Pakeitimas 239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT) arba būtų užtikrinta, kad 

teisingumas būtų pasiektas ad hoc 

tribunolo ar universaliosios jurisdikcijos 

priemonėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 
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20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie valstybiniai ir 

nevalstybiniai subjektai kaip, be kita ko, 

„Boko Haram“ Nigerijoje, ISIS („Da’esh“) 

Sirijoje ir Irake ir huitai Jemene; baisisi 

dėl padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, kaip karo ginklą, pavergimą ir 

seksualinę vergovę, vaikų verbavimą į 

kareivius, prievartinį religijos keitimą ir 

sistemingą religinėms mažumoms 

priklausančių asmenų žudymą, įskaitant 

krikščionis, jazidus ir kitus; pabrėžia, kad 

ES ir jos valstybės narės turėtų remti tokių 

valstybinių ir nevalstybinių grupuočių kaip 

ISIS („Da’esh“) narių baudžiamąjį 

persekiojimą, siekdamos konsensuso JT 

Saugumo Taryboje, kad jurisdikcija šiuo 

klausimu būtų patikėta Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT); 

Or. en 

 

Pakeitimas 241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

mažumoms priklausančių asmenų žudymą, 

įskaitant tautines, kalbines ir religines 

mažumas, LGBTI asmenis, neįgalius 

asmenis moteris ir vaikus; pabrėžia, kad 
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grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

ES ir jos valstybės narės turėtų remti tokių 

nevalstybinių grupuočių kaip 

ISIS („Da’esh“) narių baudžiamąjį 

persekiojimą, siekdamos konsensuso JT 

Saugumo Taryboje, kad jurisdikcija šiuo 

klausimu būtų patikėta Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT); 

Or. en 

 

Pakeitimas 242 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms priklausančių asmenų „valymą“ 

ir žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, prašydamos JT 

Saugumo Tarybos, kad jurisdikcija šiuo 

klausimu būtų patikėta Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT); 

Or. en 

 

Pakeitimas 243 

Ignazio Corrao 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

ISIS („Da’esh“) Sirijoje ir Irake; baisisi 

dėl padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip ISIS („Da’esh“) narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

20. griežtai smerkia baisius 

nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, 

kuriuos įvykdė tokie nevalstybiniai 

subjektai kaip „Boko Haram“ Nigerijoje ir 

„Da’esh“ Sirijoje ir Irake; baisisi dėl 

padarytų plataus masto nusikaltimų, 

įskaitant žudymus, kankinimus, 

išžaginimą, pavergimą ir seksualinę 

vergovę, vaikų verbavimą į kareivius, 

prievartinį religijos keitimą ir sistemingą 

religinėms mažumos priklausančių asmenų 

žudymą, įskaitant krikščionis, jazidus ir 

kitus; pabrėžia, kad ES ir jos valstybės 

narės turėtų remti tokių nevalstybinių 

grupuočių kaip „Da’esh“ narių 

baudžiamąjį persekiojimą, siekdamos 

konsensuso JT Saugumo Taryboje, kad 

jurisdikcija šiuo klausimu būtų patikėta 

Tarptautiniam baudžiamajam teismui 

(TBT); 

Or. it 

 

Pakeitimas 244 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. reiškia solidarumą su Jemene 

Saudo Arabijos vykdomo karo, civiliams, 

būtent vaikams, sukeliančio žiaurias ir 

milžiniškas kančias, aukomis; smerkia 

daugumos Bahreino piliečių patiriamą 

Saudo Arabijos represiją, moterų ir 

žmogaus teisių aktyvistų represiją pačioje 

Saudo Arabijoje ir Saudo Arabijos 

finansavimo vahabizmo plėtrai ir jo 

radikalaus ekstremizmo ideologijai, kuria 
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vadovaujasi viso pasaulio teroristinės 

grupuotės ir organizacijos, vaidmenį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. pakartoja griežčiausiai smerkiantis 

Sirijos režimo vykdomus nusikaltimus 

prieš savo gyventojus ir Saudo Arabijos 

vadovaujamą koaliciją, nukreiptą prieš 

Jemeno gyventojus; ragina ES imtis 

aktyvesnio vaidmens, kad būtų išspręstas 

derybose sutartas klausimas dėl smurto 

nutraukimo ir užtikrinant, kad 

nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn; 

Or. en 

 

Pakeitimas 246 

Urmas Paet 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. griežtai smerkia žmogaus teisių 

pažeidimus Šiaurės Korėjoje, Filipinuose 

ir kitur bei rohingų persekiojimą ir 

žudymą Mianmare. Primena, kad šalys 

privalo laikytis negrąžinimo principo; 

Or. et 

 

Pakeitimas 247 



 

PE610.682v01-00 34/101 AM\1134429LT.docx 

LT 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20b. mano, kad eksportas į Saudo 

Arabiją neatitinka bent antrojo kriterijaus 

dėl šalies dalyvavimo kompetentingų JT 

institucijų nustatytuose šiurkščiuose 

humanitarinės teisės pažeidimuose; 

pakartoja savo 2016 m. vasario 26 d. 

raginimą skubiai nustatyti Saudo Arabijai 

ginklų embargą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 248 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant panaikinti 

nebaudžiamumą už žiaurius 

nusikaltimus; primygtinai ragina ES ir jos 

valstybes nares nuosekliai remti TBT 

tikrinimus, tyrimus ir sprendimus bei 

imtis veiksmų, kad užkirstų kelią 

nebendradarbiavimo ir TBT atvejams ir 

pateiktų jiems veiksmingą atsaką; 

pakartoja raginimą ES ir jos valstybėms 

narėms teikti deramą finansavimą TBT; 
teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 
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į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

ragina statuto šalių asamblėją priimti 

Kampalos pakeitimus dėl agresijos 

nusikaltimo ir ragina ES valstybes nares 

iš dalies pakeisti Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 83 straipsnį ir į 

nusikaltimų sąrašą, už kurį atsakinga ES, 

įtraukti žiaurius nusikaltimus; teigiamai 

vertina 2016 m. liepos 6 d. Briuselyje 

įvykusį ES ir TBT atstovų susitikimą, 

surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir TBT 

apskritojo stalo susitikimui, kad atitinkami 
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pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

TBT ir ES institucijų darbuotojai galėtų 

nustatyti bendras interesų sritis, keistis 

informacija apie atitinkamą veiklą ir 

užtikrinti geresnį abiejų šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą; itin apgailestaudamas 

atkreipia dėmesį į pastarojo meto 

pranešimus apie pasitraukimą iš Romos 

statuto, nes tai yra problema turint mintyje 

aukų teisę kreiptis į teismą, ir mano, kad 

tokius pranešimus reikia griežtai 

pasmerkti; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 250 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

ryžtingai smerkia visus bandymus 

pakenkti jo teisėtumui ar 

nepriklausomumui ir ragina ES ir jos 

valstybes nares nuosekliai 

bendradarbiauti, kad būtų remiami TBT 

tyrimai ir sprendimai, kuriais siekiama 

panaikinti nebaudžiamumą už 

tarptautinius nusikaltimus; teigiamai 

vertina 2016 m. liepos 6 d. Briuselyje 

įvykusį ES ir TBT atstovų susitikimą, 
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pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir TBT 

apskritojo stalo susitikimui, kad atitinkami 

TBT ir ES institucijų darbuotojai galėtų 

nustatyti bendras interesų sritis, keistis 

informacija apie atitinkamą veiklą ir 

užtikrinti geresnį abiejų šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą; itin apgailestaudamas 

atkreipia dėmesį į pastarojo meto 

pranešimus apie pasitraukimą iš Romos 

statuto, nes tai yra problema turint mintyje 

aukų teisę kreiptis į teismą, ir mano, kad 

tokius pranešimus reikia griežtai 

pasmerkti; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 251 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

griežtai smerkia visus bandymus pakenkti 

jo teisėtumui ir nepriklausomumui ir 

ragina ES ir valstybes nares nuolat remti 

TBT atliekamus tikrinimus, tyrimus ir 

sprendimus, kad būtų panaikintas 

nebaudžiamumas už sunkiausius 

tarptautinius nusikaltimus; teigiamai 

vertina 2016 m. liepos 6 d. Briuselyje 
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abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

įvykusį ES ir TBT atstovų susitikimą, 

surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir TBT 

apskritojo stalo susitikimui, kad atitinkami 

TBT ir ES institucijų darbuotojai galėtų 

nustatyti bendras interesų sritis, keistis 

informacija apie atitinkamą veiklą ir 

užtikrinti geresnį abiejų šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą; itin apgailestaudamas 

atkreipia dėmesį į pastarojo meto 

pranešimus apie pasitraukimą iš Romos 

statuto, nes tai yra problema turint mintyje 

aukų teisę kreiptis į teismą, ir mano, kad 

tokius pranešimus reikia griežtai 

pasmerkti; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

griežtai smerkia visus bandymus pakenkti 

jo teisėtumui ir nepriklausomumui ir 

ragina ES ir valstybes nares nuolat remti 

TBT atliekamus tikrinimus, tyrimus ir 

sprendimus, kad būtų panaikintas 

nebaudžiamumas už sunkiausius 

tarptautinius nusikaltimus; teigiamai 
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atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

vertina 2016 m. liepos 6 d. Briuselyje 

įvykusį ES ir TBT atstovų susitikimą, 

surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir TBT 

apskritojo stalo susitikimui, kad atitinkami 

TBT ir ES institucijų darbuotojai galėtų 

nustatyti bendras interesų sritis, keistis 

informacija apie atitinkamą veiklą ir 

užtikrinti geresnį abiejų šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą; itin apgailestaudamas 

atkreipia dėmesį į pastarojo meto 

pranešimus apie pasitraukimą iš Romos 

statuto, nes tai yra problema turint mintyje 

aukų teisę kreiptis į teismą, ir mano, kad 

tokius pranešimus reikia griežtai 

pasmerkti; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 
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interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; ragina ES ir jos 

valstybes nares jokioje srityje 

nebendradarbiauti ir neturėti 

diplomatinių santykių su šalimis, kurių 

vadovams išduotas TBT arešto orderis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 254 

Tokia Saïfi 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 



 

AM\1134429LT.docx 41/101 PE610.682v01-00 

 LT 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; mano, kad 

Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba 

ir valstybės narės turėtų toliau skatinti 

trečiąsias šalis ratifikuoti ir taikyti Romos 

statutą; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 255 

Urmas Paet 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas  

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

teigiamai vertina 2016 m. liepos 6 d. 

Briuselyje įvykusį ES ir TBT atstovų 

susitikimą, surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir 

TBT apskritojo stalo susitikimui, kad 

atitinkami TBT ir ES institucijų 

darbuotojai galėtų nustatyti bendras 

interesų sritis, keistis informacija apie 

atitinkamą veiklą ir užtikrinti geresnį 

abiejų šalių tarpusavio bendradarbiavimą; 

itin apgailestaudamas atkreipia dėmesį į 

21. pakartoja, kad visapusiškai remia 

TBT, Romos statutą, prokuratūrą, 

prokuratūros proprio motu įgaliojimus ir 

pažangą pradedant naujus tyrimus – tai 

esminės priemonės siekiant kovoti su 

nebaudžiamumu už žiaurius nusikaltimus; 

primena šalių bendradarbiavimo svarbą 

su TBT sulaikant ieškomais paskelbtus 

asmenis, nepaisant jų padėties; teigiamai 

vertina 2016 m. liepos 6 d. Briuselyje 

įvykusį ES ir TBT atstovų susitikimą, 

surengtą ruošiantis 2-ajam ES ir TBT 

apskritojo stalo susitikimui, kad atitinkami 

TBT ir ES institucijų darbuotojai galėtų 

nustatyti bendras interesų sritis, keistis 

informacija apie atitinkamą veiklą ir 
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pastarojo meto pranešimus apie 

pasitraukimą iš Romos statuto, nes tai yra 

problema turint mintyje aukų teisę kreiptis 

į teismą, ir mano, kad tokius pranešimus 

reikia griežtai pasmerkti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę paskirti ES specialųjį įgaliotinį 

tarptautinės humanitarinės teisės ir 

tarptautinio teisingumo klausimais ir 

įgalioti jį propaguoti, integruoti ir 

reprezentuoti ES įsipareigojimą kovoti su 

nebaudžiamumu ir remti TBT visose ES 

užsienio politikos srityse; 

užtikrinti geresnį abiejų šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą; itin apgailestaudamas 

atkreipia dėmesį į pastarojo meto 

pranešimus apie pasitraukimą iš Romos 

statuto, nes tai yra problema turint mintyje 

aukų teisę kreiptis į teismą, ir mano, kad 

tokius pranešimus reikia griežtai 

pasmerkti; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

paskirti ES specialųjį įgaliotinį tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinio 

teisingumo klausimais ir įgalioti jį 

propaguoti, integruoti ir reprezentuoti ES 

įsipareigojimą kovoti su nebaudžiamumu ir 

remti TBT visose ES užsienio politikos 

srityse; 

Or. et 

Pakeitimas 256 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. primygtinai ragina ES ir jos 

valstybes nares priimti bendrą poziciją dėl 

agresijos nusikaltimų ir Kampalos 

pakeitimų ir ragina ES dėti daugiausia 

visuotinių pastangų, kuriomis būtų 

remiamas Romos statuto ir Kampalos 

pakeitimų ratifikavimas ir Teismo 

jurisdikcijos agresijos nusikaltimų srityje 

aktyvavimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 257 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

tolesnio nebaudžiamumo už tarptautinės 

teisės pažeidimus pasaulyje ir ragina ES 

ir jos valstybes nares remti JT 

atskaitomybės mechanizmus ir JT 

daugiašaliuose forumuose, įskaitant 

Žmogaus teisių tarybą, balsuoti už visas 

rezoliucijas dėl atskaitomybės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 258 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 21b. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

tolesnio nebaudžiamumo už tarptautinės 

teisės pažeidimus pasaulyje ir ragina ES 

ir jos valstybes nares remti JT 

atskaitomybės mechanizmus ir JT 

daugiašaliuose forumuose, įskaitant 

Žmogaus teisių tarybą, nuosekliai remti 

visas rezoliucijas dėl atskaitomybės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 259 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad ES daugiašaliu ir 

dvišaliu lygmenimis turėtų daugiau remti 

teisinę valstybę ir teisminių institucijų 

22. primygtinai ragina ES daugiašaliu 

ir dvišaliu lygmenimis daugiau remti 

teisinę valstybę ir teisminių institucijų 
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nepriklausomumą; ragina ES remti tinkamą 

teisingumo vykdymą visame pasaulyje, 

padedant vykdyti įstatymų leidybos ir 

institucinių reformų procesus trečiosiose 

šalyse; be to, ragina ES delegacijas ir 

valstybių narių ambasadas sistemingai 

stebėti teismo procesus siekiant skatinti 

teisminių institucijų nepriklausomumą; 

nepriklausomumą, kaip pagrindinį 

demokratijos konsolidavimo principą; 

ragina ES remti tinkamą teisingumo 

vykdymą visame pasaulyje, padedant 

vykdyti įstatymų leidybos ir institucinių 

reformų procesus trečiosiose šalyse; be to, 

ragina ES delegacijas ir valstybių narių 

ambasadas sistemingai stebėti teismo 

procesus siekiant skatinti teisminių 

institucijų nepriklausomumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 260 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 22a. griežtai smerkia praktikuojančių 

teisininkų, kaip antai teisėjų, prokurorų ir 

advokatų, bauginimą ir smurtą prieš juos; 

dar kartą pabrėžia teismų ir prokuratūros 

nepriklausomumo svarbą, taip pat teisės į 

gynybą nepatiriant jokio spaudimo 

šventumą; ypač smerkia valdžios 

institucijų vykdomą smurtą ir bauginimus 

ir ragina ES ir valstybes nares, plėtojant 

tarptautinius santykius, skatinti šį svarbų 

demokratijos ir teisinės valstybės aspektą; 

Or. it 

 

Pakeitimas 261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 23. reiškia didelį susirūpinimą ir 



 

AM\1134429LT.docx 45/101 PE610.682v01-00 

 LT 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

solidarumą su daugybe prieglobsčio 

prašytojų, pabėgėlių ir migrantų, kurie 

patiria sunkius žmogaus teisių pažeidimus 

kaip konfliktų, persekiojimo, valdymo 

klaidų ir neteisėtos migracijos, prekybos 

žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo 

tinklų aukos; pabrėžia, kad reikia 

nedelsiant šalinti pagrindines migracijos 

srautų priežastis, taigi, spręsti pabėgėlių 

krizės išorės aspekto klausimus, be kita ko, 

randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis, kartu 

atsižvelgiant į tai, kad tose šalyse svarbu 

užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms; 

pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; tuo tarpu ragina 

valstybes nares laikytis priimtos bendros 

Europos prieglobsčio sistemos ir bendrų 

migracijos teisės aktų ir visiškai juos 

įgyvendinti, ypač tam, kad pažeidžiami 

prieglobsčio prašytojai, pvz., moterys, taip 

pat LGBTI asmenys, per prieglobsčio 

procesą būtų apsaugoti nuo smurto, 

diskriminacijos ir pakartotinės traumos; 

ragina valstybes nares pripažinti, kad 

reikėtų atsižvelgti į tam tikras LGBTI 

asmenų silpnąsias vietas nustatant 

„saugias“ šalis, ir atsižvelgti į tai priimant 

sprendimus dėl paraiškų, apgyvendinimo 

šalyje ir priverstinio išsiuntimo; ragina 

viso migracijos ir prieglobsčio proceso 

metu besąlygiškai patenkinti visų pirma 

itin pažeidžiamų asmenų, įskaitant 

moteris ir transeksualius ar 

interseksualius asmenis bei neįgalius 

asmenis, ypatingus medicininius 

poreikius; ragina EASO, siekiant 

užtikrinti deramas ir praktiškas 

procedūras, rengti tinkamus mokymus 

valstybėms narėms; ragina valstybes 

nares pripažinti prieglobsčio procedūrose 

dalyvaujančių transeksualių prieglobsčio 

prašytojų lytinę tapatybę; ragina valstybes 
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nares dalyvauti perkėlimo programose, 

sudarant galimybes šeimoms vėl 

susijungti ir suteikiant humanitarines 

vizas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, skurdo, smurtinių represijų, 

valdymo klaidų ir neteisėtos migracijos, 

prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių 

gabenimo tinklų, už kuriuos tiesioginė ar 

netiesioginė atsakomybė tenka daugeliui 

valstybės institucijų, aukos; smerkia tai, 

kad Viduržemio jūroje labai padaugėjo 

žūstančių žmonių; pabrėžia, kad reikia 

nedelsiant iš tikrųjų šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis, taip pat 

išduodant humanitarines vizas ir atveriant 

migrantams teisėtus kelius; pabrėžia, kad 

Sąjungos politika nenuosekli, ir ypač 

smerkia tai, kad pagalba kai kurioms 

šalims pagal readmisijos susitarimus 

teikiama nustačius tam tikras sąlygas; 

primena, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES labiau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; mano, kad statant 

užtvaras ar sienas toli gražu 
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nepanaikinamas neteisėtai žmones 

gabenančių asmenų ir prekiautojų 

žmonėmis verslo modelis, tik padedama 

skatinti jų veiklą žmonių kontrabandos 

srityje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 263 

Boris Zala 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; yra labai 

susirūpinęs dėl šalies viduje perkeltų 

asmenų padėties ir didėjančio skaičiaus, 

taip pat ir ES rytinėse kaimyninėse šalyse, 

kurie vis dar negali pasinaudoti savo 

pagrindinėmis teisėmis grįžti namo ir į 

kilmės vietas; pabrėžia, kad reikia 

išsamaus žmogaus teisėmis grindžiamo 

požiūrio į migraciją, ir ragina ES toliau 

bendradarbiauti su JT, regioninėmis 

organizacijomis, vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 

 

Pakeitimas 264 
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Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; 

pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, smurto, 

persekiojimo, valdymo klaidų, skurdo ir 

neteisėtos migracijos, prekybos žmonėmis 

ir neteisėto žmonių gabenimo tinklų aukos; 

su nerimu primena pranešimus apie 

sistemingus pabėgėlių žmogaus teisių 

pažeidimus ES valstybėse narėse ir 

kaimyninėse šalyse; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl nuostabą keliančio 

dingusių nelydimų migrantų vaikų 

skaičiaus; primygtinai ragina valstybes 

nares didžiausią pirmenybę teikti 

visapusiškam perkėlimo ir šeimų 

susijungimo programų veikimui; 

primygtinai ragina valstybes nares 

didžiausią pirmenybę teikti greitam 

nelydymų nepilnamečių susijungimui su 

šeimos nariais ES ir atitinkamai padėti 

visiems kitiems; pabrėžia, kad reikia 

išsamaus žmogaus teisėmis grindžiamo 

požiūrio į migraciją, ir ragina ES toliau 

bendradarbiauti su JT, regioninėmis 

organizacijomis, vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 

 

Pakeitimas 265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 
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migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; ragina 

ES ir jos valstybes nares teikti 

humanitarinę pagalbą švietimo, 

apgyvendinimo, sveikatos srityje ir kitais 

humanitariniais tikslais, kad pabėgėliams 

būtų teikiama pagalba arčiausiai nuo jų 

gimtinės ir būtų skatinamas jų grįžimas 

ten; pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 

 

Pakeitimas 266 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 
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bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis ir 

vyriausybėmis; pabrėžia, kad reikia 

bendradarbiauti su NVO, kuriomis 

negalima nei pakeisti nacionalinių 

valdžios institucijų, nei joms trukdyti 

įgyvendinti savo užduotis; 

Or. el 

 

Pakeitimas 267 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir 

neteisėto žmonių gabenimo tinklų aukos; 

pabrėžia, kad reikia nedelsiant šalinti 

pagrindines migracijos srautų priežastis, 

taigi, spręsti pabėgėlių krizės išorės 

aspekto klausimus, be kita ko, randant 

tvarius konfliktų mūsų kaimynystėje 

sprendimus plėtojant bendradarbiavimą ir 

partnerystes su susijusiomis trečiosiomis 

šalimis; pabrėžia, kad reikia išsamaus 

žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į 

migraciją, ir ragina ES toliau 

bendradarbiauti su JT, regioninėmis 

organizacijomis, vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su prieglobsčio prašytojais ir 

migrantais, kurie vykdami į Europą patiria 

sunkius ir didėjančius žmogaus teisių 

pažeidimus; pabrėžia, kad reikia nedelsiant 

šalinti pagrindines migracijos srautų 

priežastis, taigi, spręsti pabėgėlių krizės 

išorės aspekto klausimus, be kita ko, 

randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus, kurie atitinka 

tarptautinės teisės nuostatas; pabrėžia, kad 

reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 
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Pakeitimas 268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; 

pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia kuo skubiau šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimą, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus; pabrėžia, kad 

reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 

 

Pakeitimas 269 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 
migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir 

neteisėto žmonių gabenimo tinklų aukos; 

pabrėžia, kad reikia nedelsiant šalinti 

23. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

didėjančio į Europą keliaujančių migrantų 

ir prieglobsčio prašytojų žmogaus teisių 

pažeidimų skaičiaus, įskaitant dar didesnį 

moterų skaičių; pabrėžia, kad reikia 

nedelsiant rasti ilgalaikius sprendimus, 

pagrįstus pagarba žmogaus teisėms ir 

orumui, taigi, spręsti pabėgėlių krizės 
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pagrindines migracijos srautų priežastis, 

taigi, spręsti pabėgėlių krizės išorės 

aspekto klausimus, be kita ko, randant 

tvarius konfliktų mūsų kaimynystėje 

sprendimus plėtojant bendradarbiavimą ir 

partnerystes su susijusiomis trečiosiomis 

šalimis; pabrėžia, kad reikia išsamaus 

žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į 

migraciją, ir ragina ES toliau 

bendradarbiauti su JT, regioninėmis 

organizacijomis, vyriausybėmis ir NVO; 

išorės aspekto klausimus, be kita ko, 

randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus plėtojant 

bendradarbiavimą ir partnerystes su 

susijusiomis trečiosiomis šalimis; pabrėžia, 

kad reikia išsamaus žmogaus teisėmis 

grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina 

ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

23. reiškia didelį susirūpinimą ir 

solidarumą su daugybe pabėgėlių ir 

migrantų, kurie patiria sunkius žmogaus 

teisių pažeidimus kaip konfliktų, 

persekiojimo, valdymo klaidų ir neteisėtos 

migracijos, prekybos žmonėmis ir neteisėto 

žmonių gabenimo tinklų aukos; pabrėžia, 

kad reikia nedelsiant šalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis, taigi, spręsti 

pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, 

be kita ko, randant tvarius konfliktų mūsų 

kaimynystėje sprendimus, be kita ko, 

plėtojant bendradarbiavimą ir partnerystes 

su susijusiomis trečiosiomis šalimis; 

pabrėžia, kad reikia išsamaus žmogaus 

teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir 

ragina ES toliau bendradarbiauti su JT, 

regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; 

Or. en 
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Pakeitimas 271 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. supranta, kad ir toliau didelį 

dėmesį reikėtų skirti partnerystėms ir 

bendradarbiavimui su pagrindinėmis 

kilmės, tranzito ir tikslo šalimis, ir 

pabrėžia, kad reikia nedelsiant šalinti 

pagrindines migracijos srautų priežastis, 

taigi, spręsti pabėgėlių krizės išorės 

aspekto klausimus, be kita ko, randant 

tvarius konfliktų mūsų kaimynystėje 

sprendimus plėtojant bendradarbiavimą ir 

partnerystes su susijusiomis trečiosiomis 

šalimis; vis dėlto smerkia bandymą 

valstybių narių atsakomybę perduoti 

trečiosioms šalims; smerkia ES ir 

Turkijos pareiškimą dėl migracijos ir 

pastangas atkartoti jį su kitomis 

trečiosiomis šalimis, pvz., Libija; smerkia 

veiksmų planą, dėl kurio susitarta Valetos 

aukščiausiojo lygio susitikime ir 

Chartumo proceso naudojimą kaip 

represinių režimų, pvz., Etiopijoje, 

Eritrėjoje ir Sudane, finansavimo 

priemonę prisidengiant migracijos į 

Europą pažabojimu; mano, kad šia 

ydinga politika pažeidžiami ES žmogaus 

teisių principai ir sumenkinama bet kokia 

užsienio politika, kuria siekiama skatinti 

žmogaus teises, teisinę valstybę ir siekti 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), ir 

ji ilguoju laikotarpiu neduos rezultatų, 

todėl susidarys užburtas pažeidimų ir 

represijų ratas, o tai dar labiau paaštrins 

priežastis, dėl kurių žmonės bėga iš savo 

šalių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 272 
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Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. pakartoja savo raginimą ES 

užtikrinti, kad visi bendradarbiavimo 

migracijos srityje ir readmisijos 

susitarimai su ES nepriklausančiomis 

valstybėmis griežtai atitiktų tarptautinę 

žmogaus teisių, pabėgėlių bei jūrų teisę, 

visų pirma Konvenciją dėl pabėgėlių 

statuso; tvirtina, kad reikia įtraukti 

išankstinį vertinimą ir stebėsenos 

mechanizmus, kad būtų įvertintas 

bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 

migracijos srityje poveikis žmogaus 

teisėms; todėl ragina ES didinti 

skaidrumą ir užtikrinti šių susitarimų 

parlamentinę kontrolę bei demokratinę 

priežiūrą; pabrėžia, kad reikia atsieti 

vystomąjį bendradarbiavimą nuo 

bendradarbiavimo readmisijos ar 

migracijos valdymo srityje; primygtinai 

reikalauja žmogaus teises integruoti į visą 

FRONTEX vykdomą veiklą ir stebėti, kaip 

jų laikomasi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. pabrėžia, kad pasaulinių 

migracijos srautų pokyčių ir dramatiškos 

pabėgėlių padėties problemą tegalima 

išspręsti vadovaujantis solidarumo 

principu ir visapusiška strategija, kuria 
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būtų skatinama saugi ir teisėta migracija, 

visapusiškai paisant žmogaus teisių ir 

pagrindinių vertybių; ragina ES ir jos 

valstybes nares propaguoti taiką, remti ir 

skatinti taikos bei dialogo procesus visame 

pasaulyje, atsisakant dalyvavimo bet 

kokiose karinėse intervencijose; pabrėžia, 

kad sprendžiant migracijos klausimus 

reikalinga žmogaus teisėmis grindžiama 

visapusiška strategija, apimanti taip pat 

humanitarinę pagalbą ir paramą 

vystymuisi; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. pabrėžia, kad norint išvengti 

prekybos migrantais ir neteisėto jų 

gabenimo, reikia sukurti saugius 

humanitarinius koridorius, kad prieš 

išvykstant būtų galima, sudarius dvišalį 

susitarimą su trečiąja šalimi, Europos 

Sąjungos įsteigtoms paskirtosioms 

tarnyboms, šalyse, kurios yra netoli 

konflikto šalių, įrengtose pabėgėlių 

stovyklose arba ES delegacijos tarnyboms 

ar diplomatiniams valstybių narių 

atstovams pateikti prašymą dėl 

tarptautinės apsaugos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23a. ragina ES ir valstybes nares 

užtikrinti visapusišką lėšų, skiriamų 

trečiosioms šalims siekiant 

bendradarbiavimo migracijos srityje, 

skaidrumą ir užtikrinti, kad toks 

bendradarbiavimas nebūtų tiesiogiai ar 

netiesiogiai naudingas saugumo, policijos 

ir teisingumo sistemoms, susijusioms su 

žmogaus teisių pažeidimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23b. prašo ES ir jos valstybes nares 

atsižvelgti į migrantų patiriamą 

persekiojimą ir diskriminaciją; pabrėžia, 

kad saugios šalies ir saugios kilmės šalies 

sąvokų apibrėžtis neturėtų užkirsti kelio 

individualiam prieglobsčio prašymų 

nagrinėjimui; reiškia susirūpinimą dėl vis 

platesniu mastu vykdomų derybų 

readmisijos ir grąžinimo tema; todėl 

ragina sustabdyti visų readmisijos 

susitarimų su šalimis, kurios negerbia 

žmogaus teisių, taikymą; ragina valstybes 

nares laikytis negrąžinimo į šalis, kuriose 

grėstų pavojus gyvybei ir laisvei, principo; 

reikalauja, kad visais atvejais būtų 

atsižvelgiama į migrantų, kuriems reikia 

tarptautinės apsaugos, prašymus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 277 
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23b. įspėja dėl ES užsienio politikos 

naudojimo „migracijos valdymo“ 

reikmėms ir pabrėžia, kad visi bandymai 

bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 

migracijos srityje turi vykti kartu su 

žmogaus teisių sąlygų gerinimu šiose 

šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23c. ragina ES ir jos valstybes nares 

pasirašyti judumo susitarimus, kuriais 

būtų skatinama keistis įgūdžiais, kad ir 

koks būtų įgūdžių lygis, įskaitant 

žemiausią kvalifikaciją; prašo parengti 

nuolatinio ir privalomojo perkėlimo 

programas sudarant sąlygas šeimoms 

susijungti ir išduodant humanitarines 

vizas, kad būtų galima įvažiuoti į trečiąją 

šalį ir joje prašyti prieglobsčio; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 d dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23d. atmeta bet kokius bandymus 

pavesti vykdyti Europos Sąjungos 

migracijos politiką tretiesiems 

subjektams; nepritaria bet kokiam 

susitarimui, kuriuo neužtikrinama 

pabėgėlių apsauga ir migrantų 

pagrindinių teisių paisymas; smerkia tai, 

kad sukurtas ir veiklą vykdo Skubiosios 

pagalbos patikos fondas, kuriuo siekiama 

didinti stabilumą ir šalinti pagrindines 

neteisėtos migracijos ir asmenų perkėlimo 

Afrikoje priežastis (jis daugiausia 

finansuojamas iš Europos plėtros fondo 

(EPF)), ir tai, kad išplėstas Rabato 

procesas, jį taikant Afrikos Kyšulio šalyse, 

kurių vyriausybės smerkiamos 

Tarptautinio baudžiamojo teismo, 

Jungtinių Tautų arba vykdant Chartumo 

procesą; ragina įvertinti ir stebėti šiuos 

mechanizmus ir šį fondą, taip pat visus 

tokius susitarimus kaip ES ir Turkijos 

pareiškimas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 e dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23e. dar kartą atkreipia dėmesį į teisės 

gyventi šeimoje principą ir ragina ES ir 

jos valstybes nares imtis visų priemonių, 

kad šio principo būtų laikomasi visame 

pasaulyje, todėl ragina bendradarbiauti su 

trečiosiomis šalimis ir įvertinti pagalbos 

migrantams bei prieglobsčio prašytojams 

sistemas; 

Or. fr 
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Pakeitimas 281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 f dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 23f. ragina, visų pirma įgyvendinant 

susitarimus su trečiosiomis šalimis, 

užtikrinti migrantų teisių atitiktį 

tarptautinei teisei, nesvarbu, koks jų 

statusas, ir skatina priimti reikiamus 

teisės aktus, taip pat prieglobsčio srityje – 

tai visų pirma reiškia, kad vien neteisėtas 

sienos kirtimas neturi būti laikomas 

įkalinimo priežastimi; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. mano, kad vystomasis 

bendradarbiavimas ir žmogaus teisių ir 

demokratijos principų propagavimas turėtų 

būti glaudžiai derinami; atsižvelgdamas į 

tai, primena, kad JT tvirtina, jog negalima 

visapusiškai pasiekti vystymosi tikslų, jei 

nesilaikoma žmogaus teisėmis pagrįsto 

požiūrio; be to, primena, kad ES 

įsipareigojo padėti šalims partnerėms, 

atsižvelgdama į jų vystymosi padėtį ir 

žmogaus teisių ir demokratijos srityse 

daromą pažangą; 

24. mano, kad vystomasis 

bendradarbiavimas ir žmogaus teisių ir 

demokratijos principų, įskaitant teisinės 

valstybės ir gero valdymo principus, 
propagavimas turėtų būti glaudžiai 

derinami; atsižvelgdamas į tai, primena, 

kad JT tvirtina, jog negalima visapusiškai 

pasiekti vystymosi tikslų, jei nesilaikoma 

žmogaus teisėmis pagrįsto požiūrio; be to, 

primena, kad ES įsipareigojo padėti šalims 

partnerėms, atsižvelgdama į jų vystymosi 

padėtį ir žmogaus teisių ir demokratijos 

srityse daromą pažangą; 

Or. en 
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Pakeitimas 283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. ragina ES ir jos valstybes nares 

padidinti finansinę paramą, skirtą 

humanitarinei pagalbai ir paramai 

vystymuisi; apgailestauja, kad dauguma 

ES valstybių narių nepasiekė tikslo skirti 

0,7 proc. savo BNP oficialiai paramai 

vystymuisi (taip įsipareigota prieš 45 

metus) ir kad kai kurios valstybės net 

sumažino procentinę dalį, skiriamą 

paramai vystymuisi; primygtinai ragina, 

kad parama vystymuisi nebūtų 

naudojama vykdant migracijos politiką; 

prašo Sąjungą ir jos valstybes nares į 

paramą vystymuisi neįtraukti 

finansavimo, naudojamo pabėgėlių arba 

migrantų priėmimui arba migrantų 

kontrolės ar grąžinimo politikai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 284 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. primena, kad pagal Bendrosios 

pozicijos 944/2008/BUSP antrąjį kriterijų 

valstybės narės įpareigojamos išnagrinėti 

kiekvieną ginklų eksporto licenciją pagal 

tai, kaip kilmės šalis laikosi žmogaus 

teisių; smerkia daugybę atvejų, kuomet 

valstybės narės nesilaiko šio kriterijaus; 
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ragina įvykdyti ginklų eksporto projektų 

vertinimo proceso reformą, visų pirma 

priimti rizikos vertinimą, pagrįstą bendra 

padėtimi šalyje, ir taip nustatant 

atsargumo principą; taip pat 

rekomenduoja pradėti diskusijas dėl antro 

kriterijaus išplėtimo į jį įtraukiant 

demokratinio valdymo rodiklius, kurie 

galėtų padėti priimti papildomas apsaugos 

nuo nenumatytų ginklų eksporto 

padarinių priemones; 

Or. en 

 

Pakeitimas 285 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. dar kartą pabrėžia, kad labai 

svarbu kovoti su visomis korupcijos 

formomis, kad būtų galima užtikrinti 

teisinę valstybę, demokratiją ir pagarbą 

žmogaus teisėms; griežtai smerkia tai, jog 

į šią praktiką žiūrima pro pirštus, net 

jeigu ją vykdo Europos politiniai ir 

prekybos subjektai; 

Or. it 

 

Pakeitimas 286 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24b. primena Komisijos, EIVT ir 

Tarybos įsipareigojimą ES veiksmų plane 
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žmogaus teisių ir demokratijos srityje iki 

2017 m. parengti ir įgyvendinti išsamaus 

patikrinimo politiką, kad būtų užtikrinta 

ES parama saugumo pajėgoms, pvz., jos 

pajėgumų stiprinimo remiant saugumą ir 

vystymąsi programą, kuri atitinka ES 

žmogaus teisių politiką ir kuria 

prisidedama prie jos įgyvendinimo ir 

kuria atsižvelgiama į taikytinų 

tarptautinės žmogaus teisių teisės aktų ir 

tarptautinės humanitarinės teisės 

skatinimą, apsaugą ir vykdymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 287 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24 c. primena savo 2014 m. vasario 

27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų 

nepilotuojamų orlaivių naudojimo; 

reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 

ginkluoti nepilotuojami orlaiviai 

naudojami nesilaikant tarptautinės 

teisinės sistemos; ragina ES skubiai 

parengti teisiškai privalomą ginkluotų 

nepilotuojamų orlaivių naudojimo 

sistemą, kuria būtų užtikrinta, kad 

valstybės narės, laikydamosi savo teisinių 

įsipareigojimų, nevykdytų neteisėto 

tikslinio žudymo arba nepadėtų kitoms 

šalims jo vykdyti; taip pat ragina Komisiją 

tinkamai informuoti Parlamentą apie ES 

lėšų naudojimą visiems mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros projektams, 

susijusiems su nepilotuojamų orlaivių 

konstravimu, finansuoti; ragina įvertinti 

būsimų nepilotuojamų orlaivių kūrimo 

projektų poveikį žmogaus teisėms; 

primygtinai ragina vyriausiąjį įgaliotinį ir 
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pirmininko pavaduotoją uždrausti kurti, 

gaminti ir naudoti visiškai autonomiškus 

ginklus, kuriais galima smogti be 

žmogaus įsikišimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį 

numatyta mirties bausmė, ir mano, kad 

smurto praktikos ir veiksmų prieš asmenis 

dėl jų seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų žmogaus teisėms, kaip numatyta 

pagal ES gaires šiuo klausimu; 
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įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

rekomenduoja visiškai įgyvendinti šias 

gaires, taip pat ir mokant ES darbuotojus 

trečiosiose šalyse; apgailestauja, kad 72 

šalyse homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės 

arba lytinių požymių, pvz., priverstinio 

lytinės tapatybės atskleidimo, nusikaltimų 

dėl neapykantos ir neapykantą kurstančių 

kalbų tiek internete, tiek realiame 

gyvenime, grupinio išprievartavimo ir 

interseksualų lyties organų žalojimo 
vykdytojai neturėtų likti nenubausti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 291 

Ignazio Corrao 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, ir su siaubu pažymi, kad net 

trylikoje iš jų už jį numatyta mirties 

bausmė, ir mano, kad smurto praktikos ir 

veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės 

orientacijos vykdytojai neturėtų likti 

nenubausti; 

Or. it 

 

Pakeitimas 292 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; griežtai 

smerkia tai, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį numatyta 

mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų 

seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 293 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, be kita ko, mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; 

apgailestauja, kad 72 šalyse 

homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o trylikoje iš jų už jį 

numatyta mirties bausmė, ir mano, kad 

smurto praktikos ir veiksmų prieš asmenis 

dėl jų seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; 

25. mano, kad ES turėtų ir toliau dėti 

pastangas, kad užtikrinti pagarbą LGBTI 

asmenų teisėms, kaip numatyta pagal ES 

gaires šiuo klausimu; rekomenduoja 

įgyvendinti šias gaires, taip pat ir mokant 

ES darbuotojus trečiosiose šalyse; mano, 

kad homoseksualumas neturėtų būti 

laikomas nusikaltimu, ir kad reikėtų 

smerkti smurto veiksmus prieš asmenis 

dėl jų seksualinės orientacijos, įskaitant 
mirties bausmę, ir jų vengti; 

Or. el 

 

Pakeitimas 294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. mano, kad kalinimo sąlygos ir 

kalėjimų būklė kai kuriose šalyse kelia 

didelį susirūpinimą; mano, kad itin 

svarbu kovoti su visų formų kankinimu ir 

netinkamu elgesiu su kalinamais 

asmenimis, įskaitant psichologinius 

kankinimus, ir labiau stengtis užtikrinti, 

kad būtų laikomasi atitinkamos 

tarptautinės teisės; laikosi nuomonės, kad 

atsisakymas suteikti galimybę 

kalinamiems asmenims naudotis sveikatos 
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priežiūros paslaugomis ir gauti vaistų, 

visų pirma nuo tokių ligų kaip hepatitas 

arba ŽIV, yra netinkamas elgesys ir net 

kankinimas ir jį galima prilyginti 

pagalbos nesuteikimui pavojuje 

atsidūrusiam asmeniui; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. palankiai vertina tai, kad vis 

daugiau viso pasaulio šalių (šiuo metu jų 

yra dvidešimt aštuonios) įteisina tos 

pačios lyties asmenų santuoką ar civilinę 

sąjungą; ragina ES institucijas ir 

valstybes nares toliau prisidėti prie tos 

pačios lyties asmenų santuokos ar 

civilinės sąjungos pripažinimo, laikant tai 

politinių, socialinių ir žmogaus bei 

pilietinių teisių klausimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 296 

Tokia Saïfi 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas 

galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir 

vykdyti demokratinius procesus, 

pavyzdžiui, įgyvendinti teisinės valstybės 

principą ir tinkamai vykdyti teisingumą; 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas 

galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir 

vykdyti demokratinius procesus, 

pavyzdžiui, įgyvendinti teisinės valstybės 

principą ir tinkamai vykdyti teisingumą; 
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mano, kad visuose dialogo su trečiosiomis 

šalimis forumuose ES turėtų pabrėžti 

sąžiningumo, atskaitomybės ir tinkamo 

viešųjų reikalų, valstybės finansų bei turto 

valdymo svarbą, kaip nustatyta JT 

konvencijoje prieš korupciją; 

rekomenduoja ES pasinaudoti savo 

ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau bei 

sistemingiau remti trečiųjų šalių pastangas 

kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; 

mano, kad visuose dialogo su trečiosiomis 

šalimis forumuose ES turėtų pabrėžti 

sąžiningumo, atskaitomybės ir tinkamo 

viešųjų reikalų, valstybės finansų bei turto 

valdymo svarbą, kaip nustatyta JT 

konvencijoje prieš korupciją; 

rekomenduoja ES pasinaudoti savo 

ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau bei 

sistemingiau remti trečiųjų šalių pastangas 

kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; visų 

pirma ragina Komisiją derėtis dėl kovos 

su korupcija nuostatų visuose būsimuose 

prekybos susitarimuose, dėl kurių ji derasi 

su trečiosiomis valstybėmis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 297 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas 

galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir 

vykdyti demokratinius procesus, 

pavyzdžiui, įgyvendinti teisinės valstybės 

principą ir tinkamai vykdyti teisingumą; 

mano, kad visuose dialogo su trečiosiomis 

šalimis forumuose ES turėtų pabrėžti 

sąžiningumo, atskaitomybės ir tinkamo 

viešųjų reikalų, valstybės finansų bei turto 

valdymo svarbą, kaip nustatyta JT 

konvencijoje prieš korupciją; 

rekomenduoja ES pasinaudoti savo 

ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau bei 

sistemingiau remti trečiųjų šalių pastangas 

kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas 

galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir 

vykdyti demokratinius procesus bei 

įgyvendinti teisinės valstybės principą ir 

tinkamai vykdyti teisingumą; mano, kad 

visuose dialogo su trečiosiomis šalimis 

forumuose ES turėtų pabrėžti sąžiningumo, 

atskaitomybės ir tinkamo viešųjų reikalų, 

valstybės finansų bei turto valdymo svarbą, 

kaip nustatyta JT konvencijoje prieš 

korupciją; rekomenduoja ES pasinaudoti 

savo ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau 

bei sistemingiau remti trečiųjų šalių 

pastangas kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; 
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Or. el 

 

Pakeitimas 298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo užtikrinti vienodas 

galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir 

vykdyti demokratinius procesus, 

pavyzdžiui, įgyvendinti teisinės valstybės 

principą ir tinkamai vykdyti teisingumą; 

mano, kad visuose dialogo su trečiosiomis 

šalimis forumuose ES turėtų pabrėžti 

sąžiningumo, atskaitomybės ir tinkamo 

viešųjų reikalų, valstybės finansų bei turto 

valdymo svarbą, kaip nustatyta JT 

konvencijoje prieš korupciją; 

rekomenduoja ES pasinaudoti savo 

ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau bei 

sistemingiau remti trečiųjų šalių pastangas 

kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; 

26. primena, kad korupcija yra 

pavojinga, nes trukdo naudotis žmogaus 

teisėmis ir kenkia demokratijos 

pagrindams, teisinės valstybės principui ir 

tinkamam teisingumo vykdymui; mano, 

kad visuose dialogo su trečiosiomis šalimis 

forumuose ES turėtų pabrėžti sąžiningumo, 

atskaitomybės ir tinkamo viešųjų reikalų, 

valstybės finansų bei turto valdymo svarbą, 

kaip nustatyta JT konvencijoje prieš 

korupciją; rekomenduoja ES pasinaudoti 

savo ekspertinėmis žiniomis ir nuosekliau 

bei sistemingiau remti trečiųjų šalių 

pastangas kovoti su korupcija, steigiant 

nepriklausomas ir veiksmingas kovos su 

korupcija institucijas ir jas stiprinant; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. įspėja apie blogėjančią 

demokratijos ir žmogaus teisių padėtį ES 

narystės siekiančiose šalyse kandidatėse; 

primena, kad bet kuri ES narystės 

siekianti šalis turi visapusiškai užtikrinti 

žmogaus teises ir griežtai įgyvendinti 
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Kopenhagos kriterijus; primygtinai ragina 

Europos Komisiją užbaigti derybų 

procesus grubių žmogaus teisių pažeidimų 

arba demokratinės sistemos panaikinimo 

ES narystės siekiančiose šalyse 

kandidatėse atvejais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

pabrėžia, kad JT apskaičiavo, jog 2050 m. 

bus maždaug 150 mln. pabėgėlių dėl 

klimato kaitos; todėl ragina nustatyti 

tarptautinę ir teisinę pabėgėlių dėl klimato 

kaitos apibrėžtį, taip pat ragina 

tarptautinę bendruomenę imtis ryžtingų 

diplomatinių veiksmų, siekiant iš dalies 

pakeisti 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių 

statuso ir pradėti taikyti pabėgėlių dėl 

klimato kaitos kategoriją; 

Or. en 

 

Pakeitimas 301 

Ignazio Corrao 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

27. primygtinai pabrėžia itin svarbią 

valstybių, įmonių ir kitų atsakingų 

institucijų atsakomybę ir įsipareigojimus 

švelninti klimato kaitą, užkirsti kelią 

neigiamam jos poveikiui žmogaus teisėms 

ir skatinti politikos suderinamumą siekiant 

užtikrinti, kad klimato kaitos švelninimo ir 

prisitaikymo prie jos veiksmai būtų 

tinkami, pakankamai ryžtingi, 

nediskriminaciniai ir kitais atžvilgiais 

atitinkantys įsipareigojimus žmogaus teisių 

srityje; pabrėžia, kad prekybos politika, 

aplinkos politika ir vystymosi politika 

neatsiejamai susijusios su teigiamu ir 

neigiamu poveikiu, kurį šios politikos gali 

daryti žmogaus teisių laikymuisi; 

Or. it 

 

Pakeitimas 302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

pabrėžia, kad aplinkos pokyčiai gali 

kenkti pagrindinėms žmogaus teisėms, 

pvz., teisėms gauti vandens, gamtos 
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išteklių ir maisto; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 303 

Miroslav Poche 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

27. pabrėžia itin svarbią valstybių ir 

kitų atsakingų institucijų atsakomybę ir 

įsipareigojimus švelninti klimato kaitą, 

užkirsti kelią neigiamam jos poveikiui 

žmogaus teisėms ir skatinti politikos 

suderinamumą siekiant užtikrinti, kad 

klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 

prie jos veiksmai būtų tinkami, 

pakankamai ryžtingi, nediskriminaciniai ir 

kitais atžvilgiais atitinkantys 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje; 

palankiai vertina NVO pasiryžimą skatinti 

klimato kaitos ir žmogaus teisių 

integravimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. pabrėžia, kad nuo 2008 m. labai 

išaugo žemės grobimas – Maisto ir žemės 

ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, 

besivystančiose šalyse esama 50–80 mln. 

hektarų žemės ūkio paskirties žemės, dėl 

kurios pirkimo arba nuomos derasi 

tarptautiniai investuotojai, du trečdaliai 
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šios žemės yra Užsachario Afrikoje; 

mano, kad kova su išteklių naudojimu ir 

grobimu turi būti prioritetas; ypatingą 

dėmesį atkreipia į tai, kad šis išteklių 

naudojimas susijęs su konfliktų, karų ir 

smurto finansavimu, taip pat jų 

padariniais gyventojų judėjimui; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. ragina tarptautines institucijas, 

nacionalines vyriausybes, NVO ir asmenis 

bendradarbiauti užtikrinant sąveiką, kad 

būtų numatyta atitinkama 

reglamentavimo sistema, kad visiems 

pasaulyje būtų užtikrinta galimybė gauti 

būtiną vandens kiekį; pabrėžia, kad 

vanduo turėtų būti ne prekė, o išsivystymo 

ir tvarumo aspektas, ir kad vandens 

privatizavimas neatleidžia šalių nuo jų 

įsipareigojimų žmogaus teisių srityje; 

ragina šalis, kuriose vanduo yra viena iš 

įtampos ir konfliktų priežasčių, 

bendradarbiauti siekiant dalytis vandeniu, 

kad būtų pasiekta abipusiškai naudinga 

regiono tvarumo ir taikaus vystymosi 

situacija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 306 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 27a. dar kartą praneša apie žmogaus 

teises pažeidžiančią praktiką, kaip antai 

žemės grobimas, beatodairiškas gamtos 

išteklių naudojimas ir neteisėta prekyba 

atliekomis; ragina Europos Komisiją 

skubiai imtis veiksmų dėl Europos 

Parlamento raginimų, neseniai išdėstytų 

daugelyje rezoliucijų šiuo klausimu; 

Or. it 

 

Pakeitimas 307 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad ES turėtų ir toliau 

aktyviai remti demokratinių ir veiksmingų 

žmogaus teisių institucijų, taip pat 

pilietinės visuomenės pastangas skatinti 

demokratizaciją; atsižvelgdamas į tai, 

palankiai vertina nuoseklias Europos 

demokratijos fondo pastangas skatinti 

demokratiją ir pagrindinių teisių ir laisvių 

paisymą rytinėse ir pietinėse ES 

kaimyninėse šalyse; 

28. pabrėžia, kad ES turėtų ir toliau 

aktyviai remti demokratinių ir veiksmingų 

žmogaus teisių institucijų, taip pat 

pilietinės visuomenės pastangas skatinti 

demokratizaciją; palankiai vertina 

neįkainojamą pagalbą, kuri pagal 

Europos demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo priemonę teikiama viso pasaulio 

pilietinės visuomenės organizacijoms ir 

kuri vis dar yra ES išorės žmogaus teisių 

politikos įgyvendinimo pavyzdinė 

priemonė; taip pat palankiai vertina 

nuoseklias Europos demokratijos fondo 

pastangas skatinti demokratiją ir 

pagrindinių teisių ir laisvių paisymą 

rytinėse ir pietinėse ES kaimyninėse 

šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 308 

Georgios Epitideios 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad ES turėtų ir toliau 

aktyviai remti demokratinių ir veiksmingų 

žmogaus teisių institucijų, taip pat 

pilietinės visuomenės pastangas skatinti 

demokratizaciją; atsižvelgdamas į tai, 

palankiai vertina nuoseklias Europos 

demokratijos fondo pastangas skatinti 

demokratiją ir pagrindinių teisių ir laisvių 

paisymą rytinėse ir pietinėse ES 

kaimyninėse šalyse; 

28. pabrėžia, kad ES turėtų ir toliau 

aktyviai remti demokratinių ir veiksmingų 

žmogaus teisių institucijų, taip pat 

pilietinės visuomenės pastangas skatinti 

demokratizaciją; 

Or. el 

 

Pakeitimas 309 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. primena, kad įgyvendinant plėtros 

ir kaimynystės politiką įgyta pereigos prie 

demokratijos patirtis ir išmoktos pamokos 

galėtų veiksmingai padėti nustatyti 

geriausią praktiką, kurią būtų galima 

naudoti siekiant paremti ir sutvirtinti kitus 

demokratizacijos procesus visame 

pasaulyje; 

29. primena, kad įgyvendinant plėtros 

ir kaimynystės politiką įgyta pereigos prie 

demokratijos patirtis ir išmoktos pamokos 

galėtų veiksmingai padėti nustatyti 

geriausią praktiką, kurią būtų galima 

naudoti siekiant paremti ir sutvirtinti 

demokratizacijos procesus visame 

pasaulyje; 

Or. el 

 

Pakeitimas 310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. pabrėžia, kad plėtros politika – 

viena iš tvirtų priemonių, kuriomis 

stiprinamas demokratinių principų ir 

žmogaus teisių laikymasis, atsižvelgiant į 

dabartinius politinius pokyčius šalyse 

kandidatėse ir galimose šalyse 

kandidatėse; ragina Komisiją ir stiprinti 

savo pastangas remiant demokratinę 

politinę kultūrą, teisinės valstybės 

principus, žiniasklaidos nepriklausomybę, 

taip pat teismus. ir kovos su korupcija 

srityse tose šalyse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 29b. todėl pakartoja savo raginimą 

Komisijai parengti ES paramos 

demokratijai gaires; 

Or. en 

 

Pakeitimas 312 

Tokia Saïfi 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 
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demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; 

demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; taip pat pabrėžia, 

kad Sąjunga turi ištesėti įsipareigojimą 

savo partneriams, visų pirma savo 

kaimyninėms šalims, remti ekonomines, 

socialines ir politines reformas, ginti 

žmogaus teises ir padėti diegti teisinės 

valstybės principą – tai yra geriausios 

priemonės siekiant sustiprinti tarptautinę 

tvarką ir užtikrinti stabilumą kaimyninėse 

šalyse; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 313 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 

demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 

demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; primena, kad 

Viduržemio jūros sąjunga gali ir turėtų 

formuoti politinį dialogą šioje srityje ir 

skatinti regione priimti tvirtą žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 
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30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 

demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų apsauga, 

propagavimas ir įgyvendinimas ir toliau 

turi būti svarbiausias persvarstytos Europos 

kaimynystės politikos aspektas; pakartoja, 

kad žmogaus teisių ir demokratijos 

apsauga, propagavimas ir įgyvendinimas 

naudingi ir šalims partnerėms, ir ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. yra įsitikinęs, jog žmogaus teisių ir 

demokratinių principų propagavimas ir 

toliau turi būti svarbiausias persvarstytos 

Europos kaimynystės politikos aspektas; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir 

demokratijos propagavimas naudingas ir 

šalims partnerėms, ir ES; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. fr 

 

Pakeitimas 316 

Andi Cristea 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. pabrėžia, kad taikos stiprinimas 

apima pastangas užkirsti kelią konfliktui 

ir jį mažinti ir stiprinti politinių, socialinių 

ir ekonominių bei saugumo institucijų 

atsparumą, kad būtų padėtas pagrindas 

ilgalaikei tvariai taikai ir vystymuisi; 

pabrėžia, kad, norint palaikyti taiką, labai 
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svarbu skatinti teisinės valstybės principą, 

gerą valdymą ir žmogaus teises; 

Or. en 

 

Pakeitimas 317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. rekomenduoja ES dėti daugiau 

pastangų rengiant visapusiškesnį požiūrį į 

demokratizacijos procesus, nes laisvi ir 

sąžiningi rinkimai yra tik vienas šio 

proceso aspektas, siekiant naudingai 

prisidėti prie demokratinių institucijų 

stiprinimo ir visuomenės pasitikėjimo 

rinkimų procesais didinimo visame 

pasaulyje; 

31. rekomenduoja ES dėti daugiau 

pastangų rengiant visapusiškesnį požiūrį į 

demokratizacijos procesus, nes laisvi ir 

sąžiningi rinkimai, žiniasklaidos 

pliuralizmas ir lygus kandidatų kalbėjimo 

laiko paskirstymas yra tik keli šio proceso 

aspektai, siekiant naudingai prisidėti prie 

demokratinių institucijų stiprinimo ir 

visuomenės pasitikėjimo rinkimų procesais 

didinimo visame pasaulyje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 318 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. palankiai vertina tai, kad 2016 m. 

ES į visą pasaulį siuntė aštuonias rinkimų 

stebėjimo misijas ir aštuonias rinkimų 

ekspertų misijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nuo 2015 m. ES yra siuntusi 17 rinkimų 

stebėjimo misijų ir 23 rinkimų ekspertų 

misijas; dar kartą pabrėžia, kad palankiai 

vertina nuolatinę ES paramą rinkimų 

procesams ir pagalbą rengiant rinkimus, 

32. palankiai vertina tai, kad 2016 m. 

ES į visą pasaulį siuntė aštuonias rinkimų 

stebėjimo misijas ir aštuonias rinkimų 

ekspertų misijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nuo 2015 m. ES yra siuntusi 17 rinkimų 

stebėjimo misijų ir 23 rinkimų ekspertų 

misijas; dar kartą pabrėžia, kad palankiai 

vertina nuolatinę ES paramą rinkimų 

procesams ir pagalbą rengiant rinkimus, 
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taip pat vietos stebėtojams teikiamą 

paramą; šiuo aspektu palankiai vertina ir 

visapusiškai remia Paramos demokratijai 

ir rinkimų koordinavimo grupės darbą; 

taip pat vietos stebėtojams teikiamą 

paramą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. palankiai vertina tai, kad 2016 m. 

ES į visą pasaulį siuntė aštuonias rinkimų 

stebėjimo misijas ir aštuonias rinkimų 

ekspertų misijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nuo 2015 m. ES yra siuntusi 17 rinkimų 

stebėjimo misijų ir 23 rinkimų ekspertų 

misijas; dar kartą pabrėžia, kad palankiai 

vertina nuolatinę ES paramą rinkimų 

procesams ir pagalbą rengiant rinkimus, 

taip pat vietos stebėtojams teikiamą 

paramą; šiuo aspektu palankiai vertina ir 

visapusiškai remia Paramos demokratijai ir 

rinkimų koordinavimo grupės darbą; 

32. palankiai vertina tai, kad 2016 m. 

ES į visą pasaulį siuntė aštuonias rinkimų 

stebėjimo misijas ir aštuonias rinkimų 

ekspertų misijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nuo 2015 m. ES yra siuntusi 17 rinkimų 

stebėjimo misijų ir 23 rinkimų ekspertų 

misijas; dar kartą pabrėžia, kad palankiai 

vertina nuolatinę ES paramą rinkimų 

procesams ir pagalbą rengiant rinkimus; 

šiuo aspektu palankiai vertina ir 

visapusiškai remia Paramos demokratijai ir 

rinkimų koordinavimo grupės darbą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 320 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34a. ragina šalis skatinti į savo 

mokyklos sistemas įtraukti švietimą 

žmogaus teisių srityje arba pasitelkiant 

mokymo programas ir mokymo medžiagą, 

arba politiką ir praktiką, kurios suteikia 
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galimybę sukurti aplinką, kurioje būtų 

gerbiamos žmogaus teisės; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 321 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34b. rekomenduoja, kad įgyvendinant 

griežtas taupymo priemones, kurios daro 

įtaką visuotinei galimybei naudotis 

kokybiškomis viešosiomis paslaugomis 

arba galėtų pakenkti socialinės apsaugos 

sistemai, reikėtų užtikrinti 

pažeidžiamiausių grupių ekonomines, 

socialines ir kultūrines teises, ir kad 

tokios priemonės turėtų būti laikomos 

galutine priemone, jomis turėtų būti 

laikomasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų ir turėtų būti 

užtikrintas žmogaus orumas; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 322 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34c. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, 

kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į 

socialinę politiką, švietimo, sveikatos 

priežiūros ir apsaugos paslaugas kartu su 

galimybe gauti tokias prekes ir paslaugas, 

kaip vanduo ir sanitarinės paslaugos; 
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Or. pt 

 

Pakeitimas 323 

Liliana Rodrigues 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 d dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34d. ragina rinkti ir analizuoti 

išskaidytus ir tikslius statistinius 

duomenis apie gyventojus, nes taip galima 

užkirsti kelią tam tikrų grupių 

diskriminacijai, bendradarbiaujant su 

nacionalinėmis žmogaus teisių 

institucijomis ir pilietine visuomene; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina tai, kad priimta ES 

metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir 

demokratijos pasaulyje 2015 m.; mano, kad 

metinė ataskaita yra būtina ES žmogaus 

teisių ir demokratijos pasaulyje politikos 

analizės, komunikacijos ir diskusijų dėl jos 

priemonė; 

35. palankiai vertina tai, kad priimta ES 

metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir 

demokratijos pasaulyje 2015 m.; mano, kad 

metinė ataskaita yra būtina ES žmogaus 

teisių ir demokratijos pasaulyje politikos 

analizės, komunikacijos ir diskusijų dėl jos 

priemonė ir vertinga šios srities ES 

prioritetų, pastangų, taip pat iššūkių, 

išsamios apžvalgos ir papildomų 

veiksmingų jų sprendimo būdų nustatymo 

priemonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 325 
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Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina tai, kad priimta 

ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir 

demokratijos pasaulyje 2015 m.; mano, 

kad metinė ataskaita yra būtina ES 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 

politikos analizės, komunikacijos ir 

diskusijų dėl jos priemonė; 

35. mano, kad metinė ataskaita yra 

būtina ES žmogaus teisių ir demokratijos 

pasaulyje politikos analizės, komunikacijos 

ir diskusijų dėl jos priemonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 326 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. dar kartą ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; primena, kad atsakymai raštu 

taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 

Parlamento iškeltus klausimus; 

36. dar kartą ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; pakartoja, koks svarbus 

nuolatinis dialogas, visų pirma susijęs su 

tolesniais veiksmais dėl Europos 

Parlamento skubių rezoliucijų dėl 

žmogaus teisių; primena, kad atsakymai 

raštu taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 

Parlamento iškeltus klausimus; prašo, kad 

vyriausiasis įgaliotinis ir pirmininko 

pavaduotojas ir EIVT išsamiai atsakytų į 

raštu pateiktus klausimus ir žmogaus 

teisių klausimus spręsti aukščiausiu 

dialogo su susijusiomis šalimis lygmeniu; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. dar kartą ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; primena, kad atsakymai raštu 

taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 

Parlamento iškeltus klausimus; 

36. dar kartą ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; primena, kad atsakymai raštu 

taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 

Parlamento iškeltus klausimus ir taip 

prisidėti prie veiksmingo koordinavimo 

stiprinimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 328 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. dar kartą ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; primena, kad atsakymai raštu 

taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 

36. dar kartą griežtai ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę dalyvauti diskusijoje su EP 

nariais dviejose plenarinėse sesijose per 

metus – kartą, kai pristatoma metinė 

ataskaita, ir kartą – atsakant į savo pačios 

ataskaitą; primena, kad atsakymai raštu 

taip pat yra svarbūs tarpinstituciniams 

santykiams, nes jie suteikia galimybę 

sistemingai ir nuodugniai reaguoti į visus 
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Parlamento iškeltus klausimus; Parlamento iškeltus klausimus; 

Or. it 

 

Pakeitimas 329 

Louis Michel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. dar kartą pabrėžia, jog vis dar 

svarbu atidžiai ir tinkamai laikytis skubių 

Parlamento rezoliucijų dėl žmogaus 

teisių, demokratijos ir teisinės valstybės 

principų pažeidimų; 

Or. nl 

Pakeitimas 330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. primena savo nuomonę, kad ES 

strateginės programos ir veiksmų plano 

žmogaus teisių ir demokratijos srityje 

2012 m. priėmimas buvo svarbus etapas ES 

siekiant, kad žmogaus teisės ir demokratija 

būtų laikomos svarbiausiu jų išorės 

santykių aspektu; palankiai vertina tai, kad 

2015 m. liepos mėn. Taryba priėmė naują 

veiksmų planą žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje 2015–2019 m. 

laikotarpiui, taip pat 2017 m. atliekamą šio 

plano laikotarpio vidurio peržiūrą; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

vyriausiąją įgaliotinę, EIVT, Komisiją, 

Tarybą ir valstybes nares užtikrinti 

veiksmingą ir nuoseklų dabartinio veiksmų 

plano vykdymą; pabrėžia, kad valstybės 

38. primena savo nuomonę, kad ES 

strateginės programos ir veiksmų plano 

žmogaus teisių ir demokratijos srityje 

2012 m. priėmimas buvo svarbus etapas ES 

siekiant, kad žmogaus teisės ir demokratija 

būtų laikomos svarbiausiu jų išorės 

santykių aspektu; palankiai vertina tai, kad 

2015 m. liepos mėn. Taryba priėmė naują 

veiksmų planą žmogaus teisių ir 

demokratijos srityje 2015–2019 m. 

laikotarpiui, taip pat 2017 m. atliekamą šio 

plano laikotarpio vidurio peržiūrą; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

vyriausiąją įgaliotinę, EIVT, Komisiją, 

Tarybą ir valstybes nares užtikrinti 

veiksmingą ir nuoseklų dabartinio veiksmų 

plano vykdymą, taip pat užtikrinant tikrą 
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narės turėtų teikti ataskaitas apie tai, kaip 

jos įgyvendina minėtą planą; ypač atkreipia 

dėmesį į tai, kaip svarbu didinti priemonių, 

naudojamų siekiant skatinti pagarbą 

žmogaus teisėms ir demokratiją visame 

pasaulyje, veiksmingumą ir didinti jų 

poveikį vietos lygmeniu; 

bendradarbiavimą su pilietinės 

visuomenės organizacijomis; pabrėžia, kad 

valstybės narės turėtų teikti ataskaitas apie 

tai, kaip jos įgyvendina minėtą planą; ypač 

atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu didinti 

priemonių, naudojamų siekiant skatinti 

pagarbą žmogaus teisėms ir demokratiją 

visame pasaulyje, veiksmingumą ir didinti 

jų poveikį vietos lygmeniu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 331 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo; primygtinai pabrėžia, kad 

valstybės narės turėtų aktyviau dalyvauti 

įgyvendinant veiksmų planą ir ES 

strateginę programą ir naudoti juos kaip 

projektą propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose 

santykiuose; 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo; primygtinai pabrėžia, kad 

valstybės narės turėtų aktyviau dalyvauti 

įgyvendinant veiksmų planą ir ES 

strateginę programą ir naudoti juos kaip 

projektą propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose 

santykiuose; pažymi, kad dėl akivaizdžių 

priežasčių reikėtų skirti ypatingą dėmesį 

tam, kad būtų išvengta aplinkybių, kai 

kyla bent menkiausias įtarimas dėl 

žmogaus teisių pažeidimų ES valstybėse 

narėse; 

Or. el 

 

Pakeitimas 332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 



 

AM\1134429LT.docx 87/101 PE610.682v01-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo; primygtinai pabrėžia, kad 

valstybės narės turėtų aktyviau dalyvauti 

įgyvendinant veiksmų planą ir ES 

strateginę programą ir naudoti juos kaip 

projektą propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose 

santykiuose; 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo bei tikro vietos, 

nacionalinio ir tarptautinio lygmenų 

bendradarbiavimo su pilietinės 

visuomenės organizacijomis; primygtinai 

pabrėžia, kad valstybės narės turėtų 

aktyviau dalyvauti įgyvendinant veiksmų 

planą ir ES strateginę programą ir naudoti 

juos kaip projektą propaguodamos 

žmogaus teises ir demokratiją dvišaliuose 

ir daugiašaliuose santykiuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo; primygtinai pabrėžia, kad 

valstybės narės turėtų aktyviau dalyvauti 

įgyvendinant veiksmų planą ir ES 

strateginę programą ir naudoti juos kaip 

projektą propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose 

santykiuose; 

39. primena savo požiūrį, kad norint 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti žmogaus 

teisių ir demokratijos darbotvarkę reikia 

tvirto valstybių narių ir ES institucijų 

sutarimo ir geresnio jų veiklos 

koordinavimo; apgailestauja, kad 

valstybės narės aktyviau nedalyvauja 

įgyvendinant veiksmų planą ir ES 

strateginę programą ir nenaudoja jų kaip 

projekto propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose 

santykiuose; 

Or. fr 
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Pakeitimas 334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį 

atlieka ES specialusis įgaliotinis žmogaus 

teisių klausimais S. Lambrinidis, didinant 

ES matomumą ir veiksmingumą ginant ir 

propaguojant žmogaus teises ir 

demokratinius principus visame pasaulyje, 

taip pat pabrėžia jo vaidmenį skatinant 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti ES 

žmogaus teisių politiką; palankiai vertina 

tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai 

pratęsti iki 2019 m. vasario 28 d., ir 

primena savo raginimą šiuos įgaliojimus 

padaryti nuolatiniais; todėl rekomenduoja 

suteikti ES specialiajam įgaliotiniui 

iniciatyvos teisę, didesnį matomumą 

visuomenėje ir pakankamai darbuotojų bei 

finansinių išteklių, kad būtų išnaudotos 

visos jo galimybės; 

40. pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį 

atlieka ES specialusis įgaliotinis žmogaus 

teisių klausimais S. Lambrinidis, didinant 

ES matomumą ir veiksmingumą ginant ir 

propaguojant žmogaus teises ir 

demokratinius principus visame pasaulyje, 

taip pat pabrėžia jo vaidmenį skatinant 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti ES 

žmogaus teisių politiką; palankiai vertina 

tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai 

pratęsti iki 2019 m. vasario 28 d., ir 

primena savo raginimą šiuos įgaliojimus 

padaryti nuolatiniais; todėl rekomenduoja 

suteikti ES specialiajam įgaliotiniui 

iniciatyvos teisę, didesnį matomumą 

visuomenėje ir pakankamai darbuotojų bei 

finansinių išteklių, kad būtų išnaudotos 

visos jo galimybės; be to, rekomenduoja 

ES specialiajam įgaliotiniui padidinti savo 

veiklos, planų, pažangos ataskaitų ir 

apžvalgų skaidrumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 335 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį 

atlieka ES specialusis įgaliotinis žmogaus 

teisių klausimais S. Lambrinidis, didinant 

ES matomumą ir veiksmingumą ginant ir 

40. pripažįsta svarbų vaidmenį, kurį 

galėtų atlikti ES specialusis įgaliotinis 

žmogaus teisių klausimais, didinant ES 

matomumą ir veiksmingumą ginant ir 
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propaguojant žmogaus teises ir 

demokratinius principus visame pasaulyje, 

taip pat pabrėžia jo vaidmenį skatinant 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti ES 

žmogaus teisių politiką; palankiai vertina 

tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai 

pratęsti iki 2019 m. vasario 28 d., ir 

primena savo raginimą šiuos įgaliojimus 

padaryti nuolatiniais; todėl rekomenduoja 

suteikti ES specialiajam įgaliotiniui 

iniciatyvos teisę, didesnį matomumą 

visuomenėje ir pakankamai darbuotojų 

bei finansinių išteklių, kad būtų 

išnaudotos visos jo galimybės; 

propaguojant žmogaus teises ir 

demokratinius principus visame pasaulyje, 

taip pat pabrėžia jo vaidmenį skatinant 

nuosekliai ir darniai įgyvendinti ES 

žmogaus teisių politiką; palankiai vertina 

tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai 

pratęsti iki 2019 m. vasario 28 d., ir 

primena savo raginimą šiuos įgaliojimus 

padaryti nuolatiniais; todėl rekomenduoja 

suteikti ES specialiajam įgaliotiniui 

iniciatyvos teisę, didesnį matomumą 

visuomenėje ir didesnę politinę paramą, 

kad būtų išnaudotos visos jo galimybės; 

Or. it 

Pakeitimas 336 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 40a. apgailestauja dėl to, kad su ES 

specialiojo įgaliotinio veikla ir jos 

poveikiu galima tik iš dalies susipažinti 

peržiūrint metinę žmogaus teisių 

ataskaitą, jo „Twitter“ paskyrą ir 

prieinamas pasakytas kalbas; taip pat 

apgailestauja, kad nėra nei oficialios 

informacijos apie jo veiklą, planus, nei 

pažangos ataskaitų ar apžvalgų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 337 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 
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 40a. apgailestauja dėl to, kad su ES 

specialiojo įgaliotinio veikla ir jos 

poveikiu galima tik iš dalies susipažinti 

peržiūrint metinę žmogaus teisių 

ataskaitą, jo socialinio tinklo paskyrą ir 

prieinamas pasakytas kalbas; siūlo 

stengtis siekti didesnio savo veiklos 

skaidrumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. visapusiškai remia konkrečioms 

šalims skirtas žmogaus teisių srities 

strategijas, pagal kurias ES veiksmai 

pritaikomi prie kiekvienos šalies 

konkrečios padėties ir poreikių; pakartoja 

raginimą, kad EP nariams būtų suteikta 

prieiga prie strategijų turinio; primygtinai 

pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į 

konkrečioms šalims skirtas žmogaus teisių 

srities strategijas visais politikos konkrečių 

trečiųjų šalių atžvilgiu formavimo 

lygmenimis; 

41. visapusiškai remia konkrečioms 

šalims skirtas žmogaus teisių srities 

strategijas, pagal kurias ES veiksmai 

pritaikomi prie kiekvienos šalies 

konkrečios padėties ir poreikių; pakartoja 

raginimą, kad EP nariams būtų suteikta 

prieiga prie strategijų turinio; primygtinai 

pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į 

konkrečioms šalims skirtas žmogaus teisių 

srities strategijas visais politikos konkrečių 

trečiųjų šalių atžvilgiu formavimo 

lygmenimis; pakartoja, kad konkrečioms 

šalims skirtos žmogaus teisių srities 

strategijos turėtų derėti su ES veiksmais, 

kuriuos reikia įgyvendinti kiekvienoje 

šalyse atsižvelgiant į konkrečią padėtį, ir 

kad šiose strategijose turėtų būti nurodyti 

išmatuojami pažangos rodikliai ir 

numatytos galimybės juos pakoreguoti, jei 

reikia; 

Or. en 

 

Pakeitimas 339 
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Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. pripažįsta, kad dialogai su 

trečiosiomis šalimis žmogaus teisių 

klausimais gali būti veiksminga dvišalio 

įsipareigojimo ir bendradarbiavimo 

priemonė siekiant propaguoti žmogaus 

teises ir jas ginti; palankiai vertina tai, kad 

dialogai žmogaus teisių klausimais 

užmezgami su vis daugiau šalių; palankiai 

vertina ir toliau skatina pilietinės 

visuomenės dalyvavimą vedant 

parengiamuosius dialogus; pakartoja 

raginimą parengti išsamų mechanizmą, 

skirtą dialogų žmogaus teisių klausimais 

veikimo stebėsenai ir peržiūrai; 

43. pripažįsta, kad dialogai su 

trečiosiomis šalimis žmogaus teisių 

klausimais gali būti veiksminga dvišalio 

įsipareigojimo ir bendradarbiavimo 

priemonė siekiant propaguoti žmogaus 

teises ir jas ginti; palankiai vertina tai, kad 

dialogai žmogaus teisių klausimais 

užmezgami su vis daugiau šalių; 

primygtinai ragina EIVT užtikrinti, kad 

moterų teisės būtų įtrauktas į visas 

darbotvarkes, ir prieš kiekvieną dialogą ir 

po jo sistemingai rengti konsultacinius 

susitikimus su pilietine visuomene, 

įskaitant vietos pilietinę visuomenę; 
palankiai vertina ir toliau skatina pilietinės 

visuomenės dalyvavimą vedant 

parengiamuosius dialogus; pakartoja 

raginimą parengti išsamų mechanizmą, 

skirtą dialogų žmogaus teisių klausimais 

veikimo stebėsenai ir peržiūrai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 340 

Georgios Epitideios 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 
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susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; pabrėžia, kad ši 

priemonė turi būti įgyvendinta kaip 

numatyta ir negali būti nei pakeista, nei 

apeita dėl politinių ar ekonominių 

priežasčių; 

Or. el 

Pakeitimas 341 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, saugumo, kovos su 

terorizmu, prekybos, migracijos, 

teisingumo ir vidaus reikalų politiką, visų 

pirma įgyvendinant žmogaus teisių 

sąlygas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. primena ES įsipareigojimą savo 44. primena ES įsipareigojimą savo 
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santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo, 

vidaus reikalų ir migracijos politiką; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; 

44. primena ES įsipareigojimą savo 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat aplinkos, vystymosi, prekybos, 

teisingumo ir vidaus reikalų politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 344 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. primena ES įsipareigojimą savo 44. primena ES įsipareigojimą savo 
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santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, prekybos, teisingumo ir 

vidaus reikalų politiką; 

santykiuose su trečiosiomis šalimis itin 

daug dėmesio skirti žmogaus teisių ir 

demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, 

kad pažanga žmogaus teisių ir 

demokratijos principų srityje turi būti 

remiama įgyvendinant visą ES politiką, 

susijusią su išorės aspektu, pavyzdžiui, 

plėtros ir kaimynystės politiką, BSGP, taip 

pat vystymosi, komercinės, prekybos, 

teisingumo ir vidaus reikalų politiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 44a. primena, kad ribojamosios 

priemonės, vadinamosios sankcijos, yra 

viena pagrindinių ES bendros užsienio ir 

saugumo politikos (BUSP) priemonių. 

primygtinai ragina Tarybą priimti 

Europos Sąjungos teisės aktuose 

numatytas sankcijas, kai to reikia norint 

pasiekti bendros užsienio ir saugumo 

politikos tikslus, visų pirma tam, kad būtų 

apsaugotos žmogaus teisės ir konsoliduota 

bei remiama demokratija, siekiant išvengti 

jų poveikio civiliams gyventojams; prašo 

šias sankcijas skirti pareigūnams, kurie 

atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, 

kad būtų nubausta už jų įvykdytus 

nusikaltimus ir piktnaudžiavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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44 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 44a. ragina ES atlikti didesnį ir 

aktyvesnį vaidmenį visame pasaulyje bei 

Rytų partnerystės šalyse saugant daugybę 

šalies viduje perkeltų asmenų ir jiems 

padedant, kad būtų sudarytos sąlygos 

savanoriškam, oriam ir saugiam grįžimui, 

perkėlimui ar vietinei integracijai, 

įskaitant pagalbą atgaunant prarastą 

nuosavybę ir turtą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 347 

Ignazio Corrao 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastangas laikytis įsipareigojimo įtraukti 

žmogaus teisių nuostatas į savo rengiamus 

teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įgyvendinimo priemonių ir 

prekybos susitarimų poveikio vertinimus; 

ragina Komisiją gerinti poveikio vertinimų 

kokybę ir visapusiškumą ir užtikrinti, kad į 

dokumentus būtų sistemingai įtraukiami 

žmogaus teisių klausimai; 

45. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastangas laikytis įsipareigojimo įtraukti 

žmogaus teisių nuostatas į savo rengiamus 

teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įgyvendinimo priemonių ir 

prekybos susitarimų poveikio vertinimus; 

ragina Komisiją gerinti poveikio vertinimų 

kokybę ir visapusiškumą ir taip užtikrinti, 

kad į pasiūlymų dėl teisėkūros ir ne 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

tekstą būtų sistemingai įtraukiami žmogaus 

teisių klausimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastangas laikytis įsipareigojimo įtraukti 

žmogaus teisių nuostatas į savo rengiamus 

teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įgyvendinimo priemonių ir 

prekybos susitarimų poveikio vertinimus; 

ragina Komisiją gerinti poveikio vertinimų 

kokybę ir visapusiškumą ir užtikrinti, kad į 

dokumentus būtų sistemingai įtraukiami 

žmogaus teisių klausimai; 

45. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pastangas laikytis įsipareigojimo įtraukti 

žmogaus teisių nuostatas į savo rengiamus 

teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, įgyvendinimo priemonių ir 

prekybos bei investicijų susitarimų 

poveikio vertinimus; ragina Komisiją 

gerinti poveikio vertinimų kokybę ir 

visapusiškumą ir užtikrinti, kad į 

dokumentus būtų sistemingai įtraukiami 

žmogaus teisių klausimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. dar kartą patvirtina, kad 

visapusiškai remia tvirtą ES įsipareigojimą 

skatinti žmogaus teisių ir demokratinių 

principų laikymosi pažangą 

bendradarbiaujant su JT struktūromis ir JT 

specializuotomis agentūromis, Europos 

Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO), atsižvelgiant į ES 

sutarties 21 ir 220 straipsnius; 

46. dar kartą patvirtina, kad 

visapusiškai remia tvirtą ES įsipareigojimą 

skatinti žmogaus teisių ir demokratinių 

principų laikymosi pažangą 

bendradarbiaujant su JT struktūromis ir JT 

specializuotomis agentūromis, Europos 

Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO), taip pat su 

regioninėmis organizacijomis, Pietryčių 

Azijos valstybių asociacija (ASEAN), 

Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo 

asociacija (SAARC), Afrikos Sąjunga, 

Arabų Lyga ir kitomis, atsižvelgiant į ES 

sutarties 21 ir 220 straipsnius; 

Or. en 
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Pakeitimas 350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. dar kartą patvirtina, kad 

visapusiškai remia tvirtą ES įsipareigojimą 

skatinti žmogaus teisių ir demokratinių 

principų laikymosi pažangą 

bendradarbiaujant su JT struktūromis ir JT 

specializuotomis agentūromis, Europos 

Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO), atsižvelgiant į ES 

sutarties 21 ir 220 straipsnius; 

46. dar kartą patvirtina, kad 

visapusiškai remia ES įsipareigojimą 

skatinti žmogaus teisių ir demokratinių 

principų laikymosi pažangą 

bendradarbiaujant su JT struktūromis ir JT 

specializuotomis agentūromis, Europos 

Taryba, Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija (EBPO), atsižvelgiant į ES 

sutarties 21 ir 220 straipsnius; 

Or. fr 

Pakeitimas 351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 46a. pabrėžia, kad siekdama įvykdyti 

naujame veiksmų plane užsibrėžtus 

tikslus, ES turi skirti pakankamai išteklių 

ir ugdyti gebėjimus, tiek atsižvelgiant į 

žmogiškuosius išteklius delegacijose ir 

būstinėse, tiek – į skiriamas lėšas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 47a. reiškia susirūpinimą, kad žmogaus 

teisių pažeidimų aukos susiduria su 

kliūtimis kreipiantis į teismą ir gaunant 

žalos atlyginimą; ragina ES ir jos 

valstybes nares perkelti bet kokius ir visus 

žmogaus teisių srities įsipareigojimus į 

savo nacionalinės teisės aktus ir 

užtikrinti, kad žmonės turėtų veiksmingas 

teisines galimybes ir prieinamus būdus 

vietos lygmeniu apginti savo žmogaus 

teises; mano, kad tinkama žmogaus teisių 

pažeidimų taisomoji priemonė yra esminis 

rodiklis, pagal kurį nustatoma, kaip šalis 

laikosi tarptautinių įsipareigojimų 

žmogaus teisių srityje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. paveda Pirmininkui perduoti šią 

rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos 

vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams 

ir saugumo politikai ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam 

įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, 

valstybių narių vyriausybėms ir 

parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT 

generaliniam sekretoriui, 70-osios JT 

Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT 

Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT 

vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir 

ES delegacijų vadovams. 

48. paveda Pirmininkui perduoti šią 

metinę ataskaitą Tarybai, Komisijai, 

Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam 

įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, 

valstybių narių vyriausybėms ir 

parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT 

generaliniam sekretoriui, 70-osios JT 

Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT 

Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT 

vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir 

ES delegacijų vadovams. 

Or. en 
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Pakeitimas 354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. mano, kad tvirtų žmogaus teisių 

NVO ir įmonių nebuvimas trečiosiose 

šalyse daro neigiamą poveikį ES 

pastangoms skatinti demokratiją ir 

žmogaus teises, kurie kitaip būtų 

stiprinami vietos lygmens atskaitomybės 

priemonėmis; pabrėžia, kad žmogaus 

teisių ir verslo organizacijų susitarimai 

vietos veikėjams suteiktų galimybę 

efektyviai apsaugoti žmogaus teises ir taip 

skatintų stipresnę pilietinę visuomenę; 

pabrėžia, kad tokiais susitarimais būtų 

optimizuotos vietos žmogaus teisių NVO 

finansinės ir veiklos išlaidos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48b. mano, kad savo dialoguose su 

trečiosiomis šalimis žmogaus teisių srityje 

ES turėtų skirti ypatingą dėmesį kliūtims, 

trukdančioms veiksmingam 

įsipareigojimų įgyvendinimui žmogaus 

teisių srityje: dideliam neoficialumo lygiui 

(mažam kodifikavimo lygiui), 

neveiksmingai vyriausybės patikrai, 

neveiksmingai teismų sistemai, 

neveiksmingiems skundų teikimo 

mechanizmams, nedideliam visuomenės 

informuotumui žmogaus teisių srityje, 

nedideliam informuotumui naudojimosi 
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teisių gynimo priemonėmis srityje ir 

dideliam korupcijos lygiui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48c. pabrėžia, kad dėl plačiai paplitusių 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

pažeidimų ir piktnaudžiavimo jomis reikia 

dar didesnio ir labiau suderinto ES ir jos 

valstybių narių įsipareigojimo; pakartoja, 

kad skirtingais valdymo lygmenimis reikia 

glaudesnio bendradarbiavimo, kad būtų 

užtikrinta, kad demokratijos ir žmogaus 

teisių skatinimas atitiktų suderinamumo 

ir nuoseklumo kliūtis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 d dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48d. pripažįsta, kokios svarbios 

šiuolaikinės informacinės ir ryšių 

technologijos žmogaus teisių skatinimo, 

gynimo ir žalos atlyginimo srityje 

pasaulyje, ir ragina ES institucijas ir 

valstybes nares naudoti savo informacijos 

kanalus, kad pagal konkrečias savo 

sistemas ir kompetenciją pakartotų ES 

poziciją dėl įvairių žmogaus teisių 

klausimų, kartu prisidedant prie ES 
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bendrų pastangų veiksmingumo ir 

matomumo; 

Or. en 

 


