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Grozījums Nr. 1
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
1. norāde

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju un citus ANO cilvēktiesību 
līgumus un instrumentus,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju, jo īpaši tās 18. pantu, un citus 
ANO cilvēktiesību līgumus un 
instrumentus,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
5. norāde

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 207. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 17. un 207. 
pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
7.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Starptautisko paktu 
par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām un Cilvēktiesību komitejas 
vispārīgās piezīmes,

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
7.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Starptautisko paktu 
par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām un ANO Ekonomisko, 
sociālo un kultūras tiesību komitejas 
vispārīgās piezīmes,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
7.c norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Konvenciju par 
jebkāda veida sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW) un ANO Sieviešu 
diskriminācijas izskaušanas komitejas 
vispārīgos ieteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Rezolūcijas priekšlikums
9.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Ģenerālās 
asamblejas 2016. gada 8. jūnija Politisko 
deklarāciju par HIV un AIDS: paātrināta 
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cīņa pret HIV un AIDS epidēmijas 
izbeigšana līdz 2030. gadam1a,
_________________
1a 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
9.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Ģenerālās 
asamblejas 2016. gada 8. jūnija Politisko 
deklarāciju par HIV un AIDS: paātrināta 
cīņa pret HIV un AIDS epidēmijas 
izbeigšana līdz 2030. gadam,

Or. en

Grozījums Nr. 8
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
9.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1992. gada 18. 
decembrī pieņemto ANO Deklarāciju par 
nacionālajām vai etniskajām, 
reliģiskajām un lingvistiskajām 
minoritātēm piederīgo personu tiesībām,

Or. en
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Grozījums Nr. 9
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
10.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Ģenerālās 
asamblejas 2019. gada 28. maija Lēmumu 
noteikt 22. augustu par ANO 
Starptautisko dienu, kurā piemin cietušos 
uz reliģiju vai ticību balstītas vardarbības 
aktos,

Or. en

Grozījums Nr. 10
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
11.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Pekinas Rīcības 
platformu un Starptautiskās iedzīvotāju 
un attīstības konferences Rīcības 
programmu, kā arī to pārskata 
konferenču rezultātus,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
11.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību 
padomes rezolūciju par cilvēktiesību 
situāciju Jemenā,
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrea Cozzolino, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
11.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO ievērojamu 
starptautisku un reģionālu ekspertu 
grupas par Jemenu trešo ziņojumu 
"Jemena: nesodāmības pandēmija 
nomocītā zemē" par cilvēktiesību 
situāciju Jemenā, aptverot laikposmu no 
2019. gada jūlija līdz 2020. gada jūnijam,

Or. en

Grozījums Nr. 13
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Rezolūcijas priekšlikums
14.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Padomes 
Vispārējo konvenciju par nacionālo 
minoritāšu aizsardzību un 1992. gada 5. 
novembrī pieņemto Eiropas Reģionālo vai 
minoritāšu valodu hartu,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
14.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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– ņemot vērā Eiropas Padomes 
2011. gada 11. maija Konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
mājās novēršanu un apkarošanu 
(turpmāk tekstā — Stambulas 
konvencija), kuru ne visas dalībvalstis ir 
ratificējušas,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
15.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES Rīcības plānu 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam, kas pievienots kā pielikums 
2020. gada 25. marta kopīgajam 
paziņojumam,

Or. en

Grozījums Nr. 16
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās Pamatnostādnes lesbiešu, geju, 
biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību 
veicināšanai un aizsardzībai (LGBTI)1a;
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
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ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES Pamatnostādnes lesbiešu, 
geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību 
veicināšanai un aizsardzībai (LGBTI),

Or. en

Grozījums Nr. 18
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu 
un aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu 
un aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 20
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu 
un aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu 
un aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 22
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
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19.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā 
pieņemtās ES pamatnostādnes par 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu 
un aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
19.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES pamatnostādnes 
jautājumā par nāvessodu, par vārda 
brīvību tiešsaistē un bezsaistē, kā arī par 
cilvēktiesību aizstāvjiem,

Or. en

Grozījums Nr. 24
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
23.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai: 2020. gada 
paziņojums par ES paplašināšanās 
politiku un ES 2019.–2024. gada 
likumdošanas termiņa ģeopolitiskā 
programma,

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
23.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 
jūnija ziņojumu par dzimuma juridisku 
atzīšanu ES,

Or. en

Grozījums Nr. 26
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
23.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu III (GAP III),

Or. en

Grozījums Nr. 27
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
23.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Pamattiesību 
aģentūras 2020. gada maija ES LGBTI 
aptauju II,

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
23.c norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES ombuda 2020. gada 
30. jūlija lēmumu par uzdevumiem, kas 
jāpilda ES īpašajam sūtnim reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
24.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES īpašā sūtņa 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus ES ziņojumus un EP Reliģijas vai 
ticības brīvības un iecietības starpgrupas 
ziņojumus,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
24.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2017. gada 13. 
septembra rezolūciju par korupciju un 
cilvēktiesībām trešās valstīs 
(2017/2028(INI)),
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra 
rezolūciju par ES pamatnostādnēm un 
pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 32
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra 
rezolūciju par ES pamatnostādnēm un 
pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 33
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra 
rezolūciju par ES pamatnostādnēm un 
pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas 
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vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra 
rezolūciju par ES pamatnostādnēm un 
pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 35
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra 
rezolūciju par ES pamatnostādnēm un 
pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
27.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2020. gada 17. 
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septembra rezolūciju par priekšlikumu 
Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka 
ir droša varbūtība, ka Polija varētu 
nopietni pārkāpt tiesiskumu,

Or. en

Grozījums Nr. 37
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES Pamattiesību hartas 10. 
gadadienas svinības 2019. gadā ir 
mudinājušas Savienību apņēmīgi rīkoties, 
lai aizsargātu, veicinātu un īstenotu 
cilvēktiesības gan tās robežās, gan ārpus 
tām; tā kā šajā sakarībā ES ir atkārtoti 
apstiprinājusi savu apņemšanos arī 
turpmāk būt ietekmīgai dalībniecei 
pasaules mērogā un saglabāt vadošo lomu 
kā pasaules mēroga demokrātijas un 
cilvēktiesību aizstāvei;

A. tā kā ES Pamattiesību hartas 10. 
gadadienas svinības 2019. gadā ir 
atgādinājušas Savienībai par tās pausto 
apņemšanos un no Līguma izrietošo 
pienākumu apņēmīgi rīkoties, lai 
aizsargātu, veicinātu un īstenotu 
cilvēktiesības gan tās robežās, gan ārpus 
tām; tā kā šajā sakarībā ES ir atkārtoti 
apstiprinājusi savu apņemšanos arī 
turpmāk būt ietekmīgai dalībniecei 
pasaules mērogā un saglabāt vadošo lomu 
kā pasaules mēroga demokrātijas un 
cilvēktiesību aizstāvei;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES Pamattiesību hartas 10. 
gadadienas svinības 2019. gadā ir 
mudinājušas Savienību apņēmīgi rīkoties, 
lai aizsargātu, veicinātu un īstenotu 
cilvēktiesības gan tās robežās, gan ārpus 

A. tā kā ES Pamattiesību hartas 10. 
gadadienas svinības 2019. gadā ir 
mudinājušas Savienību apņēmīgi rīkoties, 
lai aizsargātu, veicinātu un īstenotu 
cilvēktiesības ārpus tās robežām; tā kā šajā 
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tām; tā kā šajā sakarībā ES ir atkārtoti 
apstiprinājusi savu apņemšanos arī 
turpmāk būt ietekmīgai dalībniecei 
pasaules mērogā un saglabāt vadošo lomu 
kā pasaules mēroga demokrātijas un 
cilvēktiesību aizstāvei;

sakarībā ES ir atkārtoti apstiprinājusi savu 
apņemšanos arī turpmāk būt ietekmīgai 
dalībniecei pasaules mērogā un saglabāt 
vadošo lomu kā pasaules mēroga 
demokrātijas un cilvēktiesību aizstāvei;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un uzskatīt tās 
par centrālu ES politikas elementu; tā kā 
Parlaments 2019. gada 20. novembrī rīkoja 
īpašu konferenci, kurā pievērsās virknei 
jautājumu, tostarp grūtībām aizsargāt bērnu 
tiesības nemitīgi mainīgajā digitālajā 
pasaulē, to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē 
bērnu tiesību pilnīgu īstenošanu, un 
bruņotu konfliktu mainīgā rakstura un to 
ietekmes uz bērnu nākotni novēršanai;

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un vecāku 
tiesībām un uzskatīt tās par centrālu ES 
politikas elementu; tā kā Parlaments 2019. 
gada 20. novembrī rīkoja īpašu konferenci, 
kurā pievērsās virknei jautājumu, tostarp 
grūtībām aizsargāt bērnu tiesības nemitīgi 
mainīgajā digitālajā pasaulē, jo īpaši 
attiecībā uz piekļuves aizliegšanu bērnu 
pornogrāfijai, uzmākšanos un vardarbību, 
to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē bērnu 
tiesību pilnīgu īstenošanu, un bruņotu 
konfliktu mainīgā rakstura un to ietekmes 
uz bērnu nākotni novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un uzskatīt tās 
par centrālu ES politikas elementu; tā kā 
Parlaments 2019. gada 20. novembrī rīkoja 
īpašu konferenci, kurā pievērsās virknei 
jautājumu, tostarp grūtībām aizsargāt bērnu 
tiesības nemitīgi mainīgajā digitālajā 
pasaulē, to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē 
bērnu tiesību pilnīgu īstenošanu, un 
bruņotu konfliktu mainīgā rakstura un to 
ietekmes uz bērnu nākotni novēršanai;

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un vecāku 
tiesībām un uzskatīt tās par centrālu ES 
politikas elementu; tā kā Parlaments 2019. 
gada 20. novembrī rīkoja īpašu konferenci, 
kurā pievērsās virknei jautājumu, tostarp 
grūtībām aizsargāt bērnu tiesības nemitīgi 
mainīgajā digitālajā pasaulē, jo īpaši 
attiecībā uz piekļuves aizliegšanu bērnu 
pornogrāfijai, uzmākšanos un vardarbību, 
to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē bērnu 
tiesību pilnīgu īstenošanu, un bruņotu 
konfliktu mainīgā rakstura un to ietekmes 
uz bērnu nākotni novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un uzskatīt tās 
par centrālu ES politikas elementu; tā kā 
Parlaments 2019. gada 20. novembrī rīkoja 
īpašu konferenci, kurā pievērsās virknei 
jautājumu, tostarp grūtībām aizsargāt bērnu 
tiesības nemitīgi mainīgajā digitālajā 
pasaulē, to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē 
bērnu tiesību pilnīgu īstenošanu, un 
bruņotu konfliktu mainīgā rakstura un to 
ietekmes uz bērnu nākotni novēršanai;

B. tā kā ANO Konvencijas par bērna 
tiesībām (UNCRC) 30. gadadienas svinību 
laikā 2019. gada novembrī ES uzsvēra savu 
apņemšanos izstrādāt visaptverošu 
stratēģiju par bērnu tiesībām un uzskatīt tās 
par centrālu ES politikas elementu; tā kā 
Parlaments 2019. gada 20. novembrī rīkoja 
īpašu konferenci, kurā pievērsās virknei 
jautājumu, tostarp grūtībām aizsargāt bērnu 
tiesības nemitīgi mainīgajā digitālajā 
pasaulē, to šķēršļu pārvarēšanai, kuri kavē 
bērnu tiesību pilnīgu īstenošanu, un 
bruņotu konfliktu mainīgā rakstura un to 
ietekmes uz bērnu nākotni novēršanai, 
tostarp šādu konfliktu ietekmei uz viņu 
attīstību, izglītību un turpmāko dzīvi, 
vienlaikus ņemot vērā bērnu paziņojumus 
diskusijas laikā;
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Or. pl

Grozījums Nr. 42
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, un reakcija uz to ir izraisījusi 
grūtības un ietekmējusi starptautiskās 
attiecības un cilvēktiesību ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, veidi, kā valstis uz to 
ir reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
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Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, ir apliecinājusi uz noteikumiem 
balstītās starptautiskās kārtības vājumu 
un pastiprinājusi tās lūzumus; tā kā veidi, 
kā valstis uz to ir reaģējušas, tās izraisītās 
grūtības un ietekme uz starptautiskajām 
attiecībām un konfliktiem ilgtermiņā 
ietekmē visus ar cilvēktiesību ievērošanu 
saistītos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības, jo īpaši 
visneaizsargātākajām un atstumtākajām 
grupām, un ietekme uz starptautiskajām 
attiecībām un konfliktiem ilgtermiņā 
ietekmē visus ar cilvēktiesību ievērošanu 
saistītos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
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Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus;

C. tā kā krīze, ko izraisīja globālā 
Covid-19 pandēmija, kuras uzliesmojums 
pirmo reizi tika konstatēts 2019. gada 
decembrī, veidi, kā valstis uz to ir 
reaģējušas, tās izraisītās grūtības un 
ietekme uz starptautiskajām attiecībām un 
konfliktiem ilgtermiņā ietekmē visus ar 
cilvēktiesību ievērošanu saistītos 
jautājumus un ir padziļinājusi pastāvošo 
nevienlīdzību un nevienādību, un ir 
nesamērīgi ietekmējusi sievietes un 
atstumtās grupas;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām 
nozīmīgākās ir pārvietošanās un 
pulcēšanās brīvība, vai ieviest jaunus 
uzraudzības līdzekļus, lai novērstu Covid-
19 vīrusa izplatīšanos; tā kā rūpēs par 
pamatbrīvību aizsardzību īstermiņā un 
ilgtermiņā ir pamatoti radušās šaubas par 
minēto pasākumu nepieciešamību, 
likumību, proporcionalitāti, 
nediskriminējošo raksturu un ilgumu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

D. tā kā pandēmijas laikā ir 
pastiprinājusies negatīva globālā tendence 
— demokrātijas atkāpšanās un 
pilsoniskās sabiedrības telpas sarukšana; 
tā kā pandēmijas izraisītā krīze, piemēram, 
ir likusi lielākajai daļai valstu gan ES 
robežās, gan ārpus tām pieņemt ārkārtas 
pasākumus, tādējādi ierobežojot vairāku 
cilvēktiesību īstenošanas brīvību, no kurām 
nozīmīgākās ir pārvietošanās un pulcēšanās 
brīvība, vai ieviest jaunus uzraudzības 
līdzekļus, lai novērstu Covid-19 vīrusa 
izplatīšanos; tā kā rūpēs par pamatbrīvību 
aizsardzību īstermiņā un ilgtermiņā ir 
pamatoti radušās šaubas par minēto 
pasākumu nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
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novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti 
radušās šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā dažos gadījumos ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu, jo tie apdraud rūpes 
par pamatbrīvību aizsardzību īstermiņā 
un ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu, ilgumu un ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 



PE658.904v01-00 24/186 AM\1215357LV.docx

LV

piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu, un daudzos gadījumos 
šie pasākumi netika atcelti, tiklīdz Covid-
19 izplatības ierobežošana bija 
nodrošināta;

Or. pl

Grozījums Nr. 52
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu;

D. tā kā pandēmijas izraisītā krīze, 
piemēram, ir likusi lielākajai daļai valstu 
pieņemt ārkārtas pasākumus, tādējādi 
ierobežojot vairāku cilvēktiesību 
īstenošanas brīvību, no kurām nozīmīgākās 
ir pārvietošanās un pulcēšanās brīvība, vai 
ieviest jaunus uzraudzības līdzekļus, lai 
novērstu Covid-19 vīrusa izplatīšanos; tā 
kā rūpēs par pamatbrīvību aizsardzību 
īstermiņā un ilgtermiņā ir pamatoti radušās 
šaubas par minēto pasākumu 
nepieciešamību, likumību, 
proporcionalitāti, nediskriminējošo 
raksturu un ilgumu; tā kā dažas valstis ir 
izmantojušas pandēmiju autoritāras varas 
nostiprināšanai, demokrātijas un 
tiesiskuma vājināšanai vai cilvēktiesību 
samīdīšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā šī pandēmija mums vēlreiz ir 
parādījusi, ka maksimāli labākā 
iespējamā veselības stāvokļa izbaudīšana 
ir viena no katra cilvēka pamattiesībām; 
tā kā vispārēja un bezmaksas veselības 
aprūpe ir pamattiesības, kas ļauj piekļūt 
veselības aprūpei jebkurai personai bez 
jebkādas diskriminācijas rases, dzimuma, 
vecuma, piederības etniskajai grupai, 
ekonomiskā līmeņa vai citu apstākļu dēļ; 
tā kā 100 miljoni cilvēku visā pasaulē 
katru gadu ir spiesti dzīvot zem 
nabadzības robežas, jo veselības aprūpes 
izmaksas ir daudz augstākas, nekā viņi 
var atļauties; tā kā vairāk nekā pusei 
pasaules iedzīvotāju nav piekļuves 
veselības apdrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
Db apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Db. tā kā Covid-19 pandēmijai ir 
izteikta un nesamērīga ietekme uz 
sievietēm un meitenēm, kas ir tieša un 
rada risku saasināt jau esošo dzimumu 
nevienlīdzību un citu saistītu 
nevienlīdzību; tā kā šī krīze ir atklājusi 
strukturālu un sistēmisku diskrimināciju, 
ar kuru sievietes un meitenes jau ilgu 
laiku ir saskārušās; tā kā kopš Covid-19 
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uzliesmojuma ir pastiprinājusies visa 
veida vardarbība pret sievietēm un 
meitenēm, jo īpaši ar dzimumu saistītā 
vardarbība; tā kā pandēmija ir arī 
apliecinājusi, cik liela nozīme ir dažām 
ļoti nenovērtētām nozarēm, proti, 
tīrīšanas un aprūpes nozarēm, kur 
pārsvarā strādā sievietes, kuras joprojām 
atrodas īpaši nestabilos darba apstākļos, 
kas ir pasliktinājušies, reaģējot uz Covid-
19, un apdraud neskaitāmu sieviešu 
darba, ekonomiskās un sociālās tiesības 
visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pandēmijas izraisītās 
globālās recesijas iespaidā valdībām rodas 
vēlme reaģēt, par prioritāti nosakot 
saimnieciskās darbības stimulēšanu un 
investīciju piesaisti, vienlaikus mazinot 
vērienu dažās citās jomās, piemēram, 
cilvēktiesību aizsardzības un klimatrīcības 
jomā, noteikto politisko mērķu un 
standartu aspektā,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pandēmijas izraisītās globālās E. tā kā pandēmijas izraisītās globālās 
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recesijas iespaidā valdībām rodas vēlme 
reaģēt, par prioritāti nosakot 
saimnieciskās darbības stimulēšanu un 
investīciju piesaisti, vienlaikus mazinot 
vērienu dažās citās jomās, piemēram, 
cilvēktiesību aizsardzības un klimatrīcības 
jomā, noteikto politisko mērķu un 
standartu aspektā,

recesijas iespaidā pašsaprotams ir akcents 
uz saimnieciskās darbības stimulēšanu un 
investīciju piesaisti, diemžēl izraisot arī 
valdību vēriena samazināšanos dažās citās 
jomās, piemēram, cilvēktiesību 
aizsardzības, klimatrīcības un cīņas pret 
nabadzību, jo īpaši bērnu un viņu ģimeņu 
nabadzību, jomā, noteikto politisko mērķu 
un standartu aspektā,

Or. en

Grozījums Nr. 57
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā pandēmijas izraisītās globālās 
recesijas iespaidā valdībām rodas vēlme 
reaģēt, par prioritāti nosakot saimnieciskās 
darbības stimulēšanu un investīciju 
piesaisti, vienlaikus mazinot vērienu dažās 
citās jomās, piemēram, cilvēktiesību 
aizsardzības un klimatrīcības jomā, 
noteikto politisko mērķu un standartu 
aspektā,

E. tā kā pandēmijas izraisītās globālās 
recesijas iespaidā valdībām var rasties 
vajadzība par prioritāti noteikt 
saimnieciskās darbības stimulēšanu un 
investīciju piesaisti, līdz ar to samazinot 
vērienu dažās citās jomās, piemēram, 
cilvēktiesību aizsardzības un klimatrīcības 
jomā, noteikto politisko mērķu un 
standartu aspektā,

Or. es

Grozījums Nr. 58
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā dažām tā sauktajām 
"strukturālajām" ekonomikas reformām 
un jo īpaši ar tām saistītajiem budžeta 
samazinājumiem pēc starptautisko 
institūciju pieprasījuma ir negatīva 
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ietekme uz cilvēktiesībām, jo īpaši uz 
ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, 
kā arī uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem, un 
tās var palielināt bezdarbu, nabadzību, 
nevienlīdzību un nestabilu darbu, mazināt 
sabiedrisko pamatpakalpojumu kvalitāti 
un ierobežot piekļuvi tiem; tā kā bez 
atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas 
pastāv risks, ka šie pasākumi izraisīs 
pārkāpumus attiecībā uz valdības 
cilvēktiesību saistībām, kā arī saistībām, 
kas pieņemtas 2030. gada Ilgtspējīgas 
attīstības programmas un ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā autoritāro un populistisko 
kustību pieaugums visā pasaulē apdraud 
Savienības vērtības un principus;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā neliberālie režīmi arvien 
vairāk attālinās no nobriedušas 
demokrātijas ceļa un rietumu 
demokrātiskajiem standartiem, apliecinot 
sevi pozīcijās, kas izraisa nepārtrauktu un 
apzinātu cilvēktiesību pārkāpšanu; tā kā 
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šie neliberālie režīmi ierobežo 
pamattiesības un pamatbrīvības, tādējādi 
atsaucoties uz nepatiesu leģitimitāti 
vēlēšanās, kuras nevar uzskatīt par 
brīvām, taisnīgām vai pārredzamām;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā ārkārtas situācijas vides 
jomā, tostarp klimata pārmaiņas un mežu 
izciršana, ir cilvēku rīcības rezultāts un 
izraisa cilvēktiesību pārkāpumus ne tikai 
pret tieši skartajiem cilvēkiem, bet arī pret 
visu cilvēci kopumā; tā kā ir svarīgi atzīt 
saikni starp cilvēktiesībām un vides 
aizsardzību; tā kā piekļuves 
nodrošināšana ūdenim ir būtiska, lai 
novērstu spriedzi noteiktos reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Karol Karski, Charlie Weimers, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā kristieši ir visvairāk vajātā 
reliģiskā grupa pasaulē, kas veido 80 % 
no vajātajiem ticīgajiem visā pasaulē; tā 
kā šī vajāšana izpaužas gan kā ikdienas 
diskriminācija izglītībā, nodarbinātībā un 
sociālajā dzīvē, ierobežojot visus 
izpausmes veidus, gan kā fiziski 
uzbrukumi kristiešu kopienām, kas 
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gandrīz jau sasniedz starptautiska 
genocīda līmeni saskaņā ar ANO 
pieņemto definīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā arvien ciešāka saskaņotība 
starp ES iekšējo un ārējo politiku, kā arī 
starp ES ārpolitikas jomām, ir obligāta 
prasība sekmīgai un efektīvai ES 
cilvēktiesību politikai; tā kā politika, kas 
atbalsta cilvēktiesības, demokrātiju, 
tiesiskumu un cīņu pret nesodāmību, 
jāintegrē visās pārējās ES politikas jomās, 
kurām ir ārēja dimensija, piemēram, 
attīstības, migrācijas, drošības, terorisma 
apkarošanas, sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības, ES paplašināšanās un 
tirdzniecības jomās; tā kā lielākai 
konsekvencei jānodrošina ES spējas ātrāk 
reaģēt uz cilvēktiesību pārkāpumiem 
agrīnos posmos un aktīvāk, ar lielāku 
uzticamību darboties cilvēktiesību jomā 
globālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā cilvēktiesību un Eiropas 
standartu pilnīga ievērošana ES 
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partnervalstīs un kaimiņvalstīs, tostarp 
bēgļu krīzes pārvarēšana un migrācijas 
problēmu risināšana, ir viena no Eiropas 
Savienības galvenajām prioritātēm; tā kā 
situācija cilvēktiesību jomā, ko skārusi 
Covid-19 pandēmija, rada bažas 
kaimiņvalstīs, kurām šajā jomā ir jāveic 
atbilstoši pasākumi un jāstrādā saskaņoti 
ar savu pilsonisko sabiedrību, kurā 
netrūkst Eiropas atbalstītāju un 
demokrātiski noskaņotu cilvēku;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā aizvien vairāk valstu, īpaši 
Āzijā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un 
Latīņamerikā, izmantoja ceļošanas 
aizliegumus, lai liegtu cilvēktiesību 
aizstāvjiem apmeklēt starptautiskus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 

1. ņem vērā to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību; 
uzsver, ka piesardzības pasākumi ir 
jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā cilvēka 
pamattiesības, piemēram, pārvietošanās 
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ekonomiskiem apsvērumiem; brīvību;

Or. sk

Grozījums Nr. 67
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata dzīvības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt līdzsvarotiem ar 
ekonomiskiem apsvērumiem; šajā sakarā 
atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
cilvēkiem būtu iztika; pauž nožēlu par to, 
ka šajā situācijā daudziem bērniem un 
jauniešiem bija jāsāk strādāt, lai 
apmierinātu pamatvajadzības un 
atbalstītu savas mājsaimniecības, un tādēļ 
viņi pameta skolu; šīs nevēlamās 
tendences mūs atgriež atpakaļ laikā 
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attiecībā uz bērnu izglītošanu skolās, jo 
tikai viena trešdaļa 6–17 gadus veco 
bērnu atkal atgriezās skolā;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Gheorghe-Vlad Nistor

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, būtu jābūt svarīgākiem 
par ekonomiskiem apsvērumiem; 
vienlaikus, izrādot tādu pašu cieņu pret 
cilvēktiesībām kopumā, mums 
jānodrošina, lai mūsu ekonomika ātri 
atveseļotos, piedāvājot pietiekamu 
finansējumu veselības aprūpes sistēmu un 
citu būtisku nozaru pareizai darbībai; arī 
iedzīvotāju tiesībām uz darbu un tiesībām 
uz tādu darbavietu, kurā tiek nodrošināta 
pietiekama alga, ir jābūt prioritārām 
mūsu darbakārtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
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pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem; uzsver, ka šīs 
krīzes laikā dalībvalstis ir izrādījušās 
daudz efektīvākas par Eiropas Savienību;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem; atgādina, ka 
visiem pasākumiem, reaģējot uz 
pandēmiju, jābūt balstītiem uz 
cilvēktiesībām un taisnīgumu, lai 
aizsargātu IAM un turpinātu virzību uz to 
sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 

1. atzinīgi vērtē to valstu reakciju uz 
Covid-19 pandēmiju, kuras par svarīgāko 
uzskata tiesības uz dzīvību un veselību, 
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pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem;

pamatojoties uz principu, ka piesardzības 
pasākumiem, tostarp pārvietošanās 
ierobežojumiem, ir jābūt svarīgākiem par 
ekonomiskiem apsvērumiem; un uzsver, 
ka visiem reaģēšanas pasākumiem 
jāatbilst cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atgādina, ka vispārēja piekļuve 
veselības aprūpei ir cilvēktiesības, kuras 
var garantēt tikai ar universālu, publisku 
un lietošanas vietā bezmaksas sistēmu; 
mudina valstis paātrināt virzību uz 
vispārēju veselības apdrošināšanu kā 
būtisku starptautiskās attīstības prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos vairākās valstīs; uzskata, ka 
šo negatīvo ietekmi rada krīzes 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu cilvēka pamattiesības tādu 
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pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

mērķu dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; 
apstiprina, ka valstīm ir jāatturas no 
pandēmijas izmantošanas autoritāras 
varas nostiprināšanai, demokrātijas un 
tiesiskuma vājināšanai vai cilvēktiesību 
samīdīšanai; šajā sakarībā uzsver arī naida 
runas pieaugumu un vēršanos pret vīrusa 
izplatīšanā apsūdzētām neaizsargātām 
grupām, kā arī to, ka, pārkāpjot 
cilvēktiesības, plaši tiek izmantotas 
digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ierobežot pandēmiju, izsekojot iedzīvotājus 
un izgūstot viņu privātos datus; atgādina, 
ka, apkarojot Covid-19 pandēmiju, 
valstīm ir jānodrošina, lai to reakcijā tiktu 
ņemta vērā dzimumu līdztiesības un 
starpnozaru pieeja, garantējot visu 
sieviešu un meiteņu tiesības dzīvot bez 
diskriminācijas un vardarbības un piekļūt 
viņām nepieciešamiem būtiskiem 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu 
ar valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos un pamatbrīvību 
izmantošanas samazināšanos, ko krīze ir 
izraisījusi vairākās valstīs; uzskata, ka 
krīzes postošās ekonomiskās un sociālās 
sekas tiek izmantotas par ieganstu, lai 
manipulētu ar valsts iestādēm un vēlēšanu 
termiņiem, apturētu cilvēktiesību aizstāvju, 
politisko oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
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sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, 
vardarbības mājās pieaugumu, kā arī to, 
ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus; atgādina, ka pandēmija ir 
mazinājusi arī cilvēktiesību pārkāpumu 
redzamību un ziņošanu par tiem pasaules 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 76
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu 
ar valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas 
pieaugumu un vēršanos pret vīrusa 
izplatīšanā apsūdzētām neaizsargātām 
grupām, kā arī to, ka, pārkāpjot 
cilvēktiesības, plaši tiek izmantotas 
digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ierobežot pandēmiju, izsekojot iedzīvotājus 
un izgūstot viņu privātos datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas; šajā 
sakarībā uzsver arī to, ka, pārkāpjot 
cilvēktiesības, plaši tiek izmantotas 
digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ierobežot pandēmiju, izsekojot iedzīvotājus 
un izgūstot viņu privātos datus;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada pieaugošais 
autoritārisms, kā arī krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
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ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamata cilvēktiesības, 
tostarp LGBTI tiesības un seksuālās un 
reproduktīvās veselības tiesības (SRHR), 
tādu mērķu dēļ, kuri nav saistīti ar 
pandēmiju; šajā sakarībā uzsver arī naida 
runas pieaugumu un vēršanos pret vīrusa 
izplatīšanā apsūdzētām neaizsargātām 
grupām, kā arī to, ka, pārkāpjot 
cilvēktiesības, plaši tiek izmantotas 
digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ierobežot pandēmiju, izsekojot iedzīvotājus 
un izgūstot viņu privātos datus;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, reliģisko un ticības minoritāšu 
aizstāvju, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
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to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus; pauž bažas par diskriminācijas 
gadījumiem, kad Covid-19 palīdzību 
sadala, pamatojoties uz iedzīvotāju ticību;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, reliģisko un ticības minoritāšu 
aizstāvju, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
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Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, reliģisko un ticības minoritāšu 
aizstāvju, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
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valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, reliģisko un ticības minoritāšu 
aizstāvju, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; pauž 
bažas par to, ka ārkārtas pasākumi, kas 
saistīti ar Covid-19, bieži vien nav 
sasaistīti ar skaidru pienākumu tos atcelt 
pēc krīzes beigām; šajā sakarībā uzsver arī 
naida runas pieaugumu un vēršanos pret 
vīrusa izplatīšanā apsūdzētām 
neaizsargātām grupām, kā arī to, ka, 
pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
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datus; izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī pilsoniskās sabiedrības 
iespēju arvien straujāku samazināšanos 
un dzimumu nevienlīdzības saasināšanos, 
naida runas pieaugumu un vēršanos pret 
vīrusa izplatīšanā apsūdzētām 
neaizsargātām grupām, kā arī to, ka, 
pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
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Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī vardarbības pret 
sievietēm un naida runas pieaugumu un 
vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
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valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas un 
dezinformācijas pieaugumu un vēršanos 
pret vīrusa izplatīšanā apsūdzētām 
neaizsargātām grupām, kā arī to, ka, 
pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas, kuras 
pamatā ir rase, etniskā izcelsme, reliģija 
vai piederība kastai, pieaugumu un 
vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, 
piemēram, dalītiem, kā arī to, ka, pārkāpjot 
cilvēktiesības, plaši tiek izmantotas 
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datus; digitālās tehnoloģijas, kuru mērķis ir 
ierobežot pandēmiju, izsekojot iedzīvotājus 
un izgūstot viņu privātos datus;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus; pauž bažas par diskriminācijas 
gadījumiem, kad Covid-19 pārtikas 
palīdzību daudzās valstīs sadala, to liedzot 
reliģiskajām minoritātēm, pamatojoties uz 
viņu ticību;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė
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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus;

2. tomēr pauž ļoti nopietnas bažas par 
demokrātijas un cilvēktiesību standartu 
pazemināšanos, ko krīze ir izraisījusi 
vairākās valstīs; uzskata, ka šo negatīvo 
ietekmi galvenokārt rada krīzes postošās 
ekonomiskās un sociālās sekas un to 
izmantošana par ieganstu, lai manipulētu ar 
valsts iestādēm un vēlēšanu termiņiem, 
apturētu cilvēktiesību aizstāvju, politisko 
oponentu, plašsaziņas līdzekļu vai 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju darbību 
un ierobežotu pamatbrīvības tādu mērķu 
dēļ, kuri nav saistīti ar pandēmiju; šajā 
sakarībā uzsver arī naida runas pieaugumu 
un vēršanos pret vīrusa izplatīšanā 
apsūdzētām neaizsargātām grupām, kā arī 
to, ka, pārkāpjot cilvēktiesības, plaši tiek 
izmantotas digitālās tehnoloģijas, kuru 
mērķis ir ierobežot pandēmiju, izsekojot 
iedzīvotājus un izgūstot viņu privātos 
datus; nosoda pastāvīgos mēģinājumus 
izmantot Covid-19 globālo uzliesmojumu, 
lai grautu sankciju režīmus, kas noteikti 
pret valstīm, kuras pārkāpj juridiskās 
saistības un pienākumus, ko uzliek dalība 
starptautiskajās organizācijās, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijā un 
Eiropas Padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību nodrošināt 
pilnīgu cilvēktiesību ievērošanu un ņemt 
vērā principu, ka cilvēktiesības ir 
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universālas un neatsavināmas, 
nedalāmas, savstarpēji atkarīgas un 
savstarpēji saistītas; uzsver, ka 
mēģinājumi izmantot noteiktu grupu 
tiesības, lai pamatotu citu atstumšanu, ir 
pilnīgi nepieņemami;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b pauž nopietnas bažas par 
uzbrukumiem demokrātijai un 
tiesiskumam, kas liecina par 
autoritārisma pieaugumu kā politisku 
projektu, kas ietver cilvēktiesību 
neievērošanu, citādi domājošo 
apspiešanu, politizētu tiesu varu, iepriekš 
noteiktus vēlēšanu rezultātus, sarūkošu 
pilsoniskās sabiedrības darbības telpu un 
pulcēšanās, vārda un preses brīvības 
ierobežošanu; uzsver pilsoniskās 
sabiedrības lielo nozīmi, kas ļauj elastīgi, 
savlaicīgi un efektīvi reaģēt uz režīmiem, 
kas pārkāpj starptautiskās tiesības, 
cilvēktiesības un demokrātijas principus;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
Hannah Neumann

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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2.a atbalsta starptautiskos centienus 
izvērtēt dažādu valstu reakciju uz 
pandēmiju attiecībā uz politisko, sociālo 
un ekonomisko brīvību ierobežojumiem 
un strādāt, lai izveidotu kopīgu uz 
cilvēktiesībām balstītu sistēmu, kas 
pamatos turpmāko reakciju uz 
sanitārajām krīzēm; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Eiropas Komisijas un Starptautiskās 
IDEA izveidoto globālā monitoringa 
sistēmu, kurā apkopoti dati un analīze par 
notikumiem 162 pasaules valstīs saistībā 
ar pandēmijas ietekmi uz demokrātiju un 
cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a ar bažām atzīmē, ka Covid-19 
pandēmija ir atklājusi trūkumus daudzu 
valstu veselības aprūpes sistēmās, tādējādi 
apdraudot cilvēku tiesības uz veselību, 
gan fizisko, gan garīgo, kā arī trūkumus 
attiecībā uz preventīvām darbībām, lai 
izvairītos no inficēšanās un vajadzības pēc 
zālēm, un arī attiecībā uz darbībām, kas 
nodrošina piekļuvi veselības aprūpei, 
piekļuvi ūdenim un sanitārijas 
pasākumiem, piekļuvi informācijai un 
nediskrimināciju attiecībā uz piekļuvi un 
tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
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2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a pauž bažas par diskrimināciju, kad 
Covid-19 pārtikas palīdzību daudzās 
valstīs sadala, to liedzot reliģiskajām 
minoritātēm, pamatojoties uz viņu ticību;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos strukturālās 
diskriminācijas un sistēmiskās vajāšanas 
un noslepkavošanas gadījumus, kas saistīti 
ar rasi, etnisko piederību, valstspiederību, 
sociālo šķiru un ekonomisko stāvokli, 
invaliditāti, reliģiju, ticību, valodu, 
vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, 
dzimuma pašizpausmi un dzimtisko 
identitāti, un migrācijas vai bēgļa statusu 
un kas joprojām ir vērojami daudzās valstīs 
un sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs; pieprasa visu pasaules 
valstu valdībām īstenot neiecietīgu pieeju 
pret rasismu un nosoda vardarbību pret 
personām ar invaliditāti, viņu 
diskrimināciju, segregāciju un 
nelikumīgu aizturēšanu daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
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Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda visus diskriminācijas 
un vajāšanas gadījumus, kas saistīti ar 
etnisko piederību, valstspiederību, sociālo 
šķiru, reliģiju, ticību, valodu, vecumu, 
dzimumu un seksuālo orientāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 97
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas, neiecietības un vajāšanas 
gadījumus, kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu un 
dzimumu, kas joprojām ir vērojami 
daudzās valstīs un sabiedrībās; pauž nožēlu 
par to, ka pret indivīdiem vai kopienām 
tiek vērsti neiecietīgi un naidīgi paziņojumi 
un darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas, vajāšanas un 
noslepkavošanas gadījumus, kas saistīti ar 
etnisko piederību, valstspiederību, sociālo 
šķiru, kastu, reliģiju, ticību, valodu, 
vecumu, dzimumu, seksualitāti un 
dzimtisko identitāti un kas joprojām ir 
vērojami daudzās valstīs un sabiedrībās; 
pauž nožēlu par to, ka pret indivīdiem vai 
kopienām tiek vērsti neiecietīgi un naidīgi 
paziņojumi un darbības; uzskata par 
nepieņemamu rasisma un ksenofobijas 
pastāvēšanu daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar rasi, reliģiju, ticību, valodu, 
vecumu un dzimumu, kas joprojām ir 
vērojami daudzās valstīs un sabiedrībās; 
pauž nožēlu par to, ka pret indivīdiem vai 
kopienām tiek vērsti neiecietīgi un naidīgi 
paziņojumi un darbības; uzskata par 
nepieņemamu rasisma un ksenofobijas 
pastāvēšanu daudzās valstīs;
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daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, rasi, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju vai tās neesamību, ticību, valodu, 
vecumu, dzimumu, seksuālo orientāciju, 
dzimtisko identitāti un dzimuma iezīmēm 
un kas joprojām ir vērojami daudzās valstīs 
un sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
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seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

seksuālo orientāciju, dzimtisko identitāti, 
dzimuma izpausmi un dzimuma iezīmēm 
un kas joprojām ir vērojami daudzās valstīs 
un sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksuālo orientāciju, dzimtisko identitāti 
un dzimuma iezīmēm un kas joprojām ir 
vērojami daudzās valstīs un sabiedrībās; 
pauž nožēlu par to, ka pret indivīdiem vai 
kopienām tiek vērsti neiecietīgi un naidīgi 
paziņojumi un darbības; uzskata par 
nepieņemamu rasisma un ksenofobijas 
pastāvēšanu daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar rasi, etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma, antisemītisma un ksenofobijas 
pastāvēšanu daudzās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Janina Ochojska
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs;

3. stingri nosoda daudzos 
diskriminācijas un vajāšanas gadījumus, 
kas saistīti ar etnisko piederību, 
valstspiederību, sociālo šķiru, kastu, 
reliģiju, ticību, valodu, vecumu, dzimumu, 
seksualitāti un dzimtisko identitāti un kas 
joprojām ir vērojami daudzās valstīs un 
sabiedrībās; pauž nožēlu par to, ka pret 
indivīdiem vai kopienām tiek vērsti 
neiecietīgi un naidīgi paziņojumi un 
darbības; uzskata par nepieņemamu 
rasisma un ksenofobijas pastāvēšanu 
daudzās valstīs; turklāt uzskata par 
nepieņemamu, ka valstu un valdību 
vadītāji ir klusējot pieļāvuši 
diskrimināciju un rasismu vai nav to 
skaidri nosodījuši;

Or. pl

Grozījums Nr. 106
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām 
rada klimata pārmaiņas, vides 
iznīcināšana un bioloģiskās daudzveidības 
zudums, liedzot cilvēkiem pamattiesības 
uz dzīvību, jo īpaši saistībā ar lielāku 
badu pasaulē, ūdens pieejamības 
ierobežojumiem un papildu nāves 
gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem 

svītrots
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un pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp 
tām; uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis 
ir visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 107
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 
pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus noteiktām 
cilvēktiesībām, ko rada klimata pārmaiņas, 
vides iznīcināšana un bioloģiskās 
daudzveidības zudums, liedzot cilvēkiem 
pamattiesības uz dzīvību, jo īpaši saistībā 
ar lielāku badu pasaulē, ūdens pieejamības 
ierobežojumiem un papildu nāves 
gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka dažas vismazāk attīstītās valstis 
ir visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 
pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar augstāku ekonomiskās un 
sociālās nevienlīdzības līmeni un arī ar 
lielāku badu pasaulē, ūdens pieejamības 
ierobežojumiem un papildu nāves 
gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; tā kā 
klimata pārmaiņas apdraud arī citu 
cilvēktiesību ievērošanu, tostarp tiesību uz 
nodrošinātību ar pārtiku, drošu dzeramo 
ūdeni un sanitāriju, veselību, atbilstošu 
mājokli, pašnoteikšanos, darbu un 
attīstību; turklāt vērš uzmanību uz risku, 
ko klimata pārmaiņas rada mieram un 
drošībai, jo pārtikas trūkums un ūdens 
trūkums var izraisīt konkurenci par dabas 
resursiem un pēc tam novest pie 
satricinājumiem un konfliktiem nestabilās 
valstīs un starp tām; uzsver, ka vismazāk 
attīstītās valstis ir visneaizsargātākās pret 
klimata pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk 
izturēt to postošo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 
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pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem valstīs un starp tām; uzsver, ka 
vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 
pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi;

4. uzsver milzīgos un arvien 
pieaugošos draudus, ko cilvēktiesībām rada 
klimata pārmaiņas, vides iznīcināšana un 
bioloģiskās daudzveidības zudums, liedzot 
cilvēkiem pamattiesības uz dzīvību, jo 
īpaši saistībā ar lielāku badu pasaulē, ūdens 
pieejamības ierobežojumiem un papildu 
nāves gadījumiem nepietiekama uztura un 
slimību pieaugošās izplatības dēļ; turklāt 
vērš uzmanību uz risku, ko klimata 
pārmaiņas rada mieram un drošībai, jo 
pārtikas trūkums un ūdens trūkums var 
izraisīt konkurenci par dabas resursiem un 
pēc tam novest pie satricinājumiem un 
konfliktiem nestabilās valstīs un starp tām; 
uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis ir 
visneaizsargātākās pret klimata 
pārmaiņām, jo tām ir visgrūtāk izturēt to 
postošo ietekmi, neraugoties uz to, ka tās 
saražo mazāk siltumnīcefekta gāzu nekā 
bagātākās valstis, kuras mazāk ietekmē 
klimata pārmaiņas;
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Or. en

Grozījums Nr. 111
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 

svītrots
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uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu un īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām; 
uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
palīdzībai vides un klimata dēļ pārvietotām 
personām;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
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aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu uzņemties atbildību tiem, kuri 
veicina turpmāku nelikumīgu vides 
degradāciju; uzsver, ka īpaša uzmanība ir 
jāpievērš palīdzībai vides un klimata dēļ 
pārvietotām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm, uzņēmumiem un 
indivīdiem uzņemties atbildību par savu 
reakciju uz klimata pārmaiņām; uzsver, ka 
īpaša uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides 
un klimata dēļ pārvietotām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka bioloģiskā 
daudzveidība un cilvēktiesības ir 
savstarpēji saistītas un savstarpēji 
atkarīgas, un atgādina par valstu 
cilvēktiesību pienākumiem aizsargāt 
bioloģisko daudzveidību, no kuras šīs 
tiesības ir atkarīgas, tostarp paredzot 
iedzīvotāju līdzdalību ar bioloģisko 
daudzveidību saistītu lēmumu pieņemšanā 
un nodrošinot piekļuvi efektīviem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
gadījumos, kad bioloģiskā daudzveidība 
samazinās un degradējas; pauž atbalstu 
topošajiem normatīvajiem centieniem 
starptautiskā līmenī saistībā ar vides 
noziegumiem; šajā sakarā mudina ES un 
dalībvalstis veicināt ekocīda atzīšanu par 
starptautisku noziegumu saskaņā ar 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
statūtiem; uzsver, ka īpaša uzmanība ir 
jāpievērš palīdzībai vides un klimata dēļ 
pārvietotām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apstiprina, ka cilvēktiesību 5. apstiprina, ka cilvēktiesību 
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veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām;

veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības nodrošina piekļuvi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem un juridiskiem 
līdzekļiem, lai kompensētu klimata 
pārmaiņu radīto kaitējumu, īstenotu 
pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām 
un liktu valstīm un uzņēmumiem 
uzņemties atbildību par savu reakciju uz 
klimata pārmaiņām; uzsver, ka īpaša 
uzmanība ir jāpievērš palīdzībai vides un 
klimata dēļ pārvietotām personām; 
uzskata, ka ir svarīgi strādāt starptautiskā 
līmenī, lai Apvienoto Nāciju Organizācijā 
definētu jēdzienu "vides iemeslu dēļ 
pārvietotas personas", lai izveidotu 
starptautisku tiesisko regulējumu un 
pieņemtu vienotu pieeju to personu 
aizsardzībai, kuras ir spiestas atstāt savu 
dzīvesvietu;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver valstu un citu lēmumu 
pieņēmēju, tostarp uzņēmumu, būtiskos 
pienākumus un atbildību mazināt klimata 
pārmaiņu sekas, novērst to negatīvo 
ietekmi uz cilvēktiesībām un veicināt 
atbilstošu politiku, ievērojot cilvēktiesību 
saistības; uzsver, ka vides izmaiņas 
apdraud cilvēka visdziļākās pamattiesības, 
piemēram, piekļuvi ūdenim, dabas 
resursiem un pārtikai; uzskata, ka cīņai 
pret resursu ekspluatāciju un 
piesavināšanos jābūt Eiropas Savienības 
un tās dalībvalstu prioritātei; īpaši vērš 
uzmanību uz saikni starp šādu resursu 
ekspluatāciju un konfliktu, karu un 
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vardarbības finansēšanu, ko tieši vai 
netieši īsteno starptautiskās korporācijas; 
atzīst, ka klimata pārmaiņu radītā ietekme 
uz vidi var saasināt piespiedu migrāciju 
un pārvietošanu, un tādēļ uzsver 
nepieciešamību raiti īstenot politiku, lai 
mazinātu klimata pārmaiņu sekas 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud 
viņu tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, nelikumīgu izrakteņu ieguvi 
un nelikumīgu narkotiku ražošanu, jo 
īpaši Amazones reģionā 2019. gadā, ņemot 
vērā to, ka meži palīdz mazināt klimata 
pārmaiņas, absorbējot un uzglabājot 
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kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. es

Grozījums Nr. 122
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura citu tiesību 
starpā apdraud viņu tiesības uz zemi un 
piekļuvi vitāli svarīgiem resursiem; uzsver, 
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ka nesodāmība par šiem un citiem 
pārkāpumiem ir atmežošanas 
virzītājspēks, un tādēļ uzskata, ka ir 
būtiski saukt pie atbildības par šiem 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem;

6. pauž nopietnas bažas par 
atmežošanu, jo īpaši Amazones reģionā 
2019. gadā, ņemot vērā to, ka meži palīdz 
mazināt klimata pārmaiņas, absorbējot un 
uzglabājot oglekļa dioksīdu; uzsver, ka 
pirmiedzīvotāji bieži vien ir bijuši pirmie, 
kas cieš no atmežošanas, kura apdraud viņu 
tiesības uz zemi un piekļuvi vitāli 
svarīgiem resursiem; uzsver tiesības 
noteikt un izstrādāt prioritātes un 
stratēģijas pirmiedzīvotāju pašattīstībai, 
kā arī viņu zemes, teritoriju un citu 
resursu izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a norāda, ka dažas korporācijas 
nelikumīgi izmanto dabas resursus, un tas 
ne tikai izraisa nopietnas ilgtspējības un 
vides problēmas, bet arī rada nopietnu 
negatīvu ietekmi uz vietējo kopienu 
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sociālajām, ekonomiskajām, kultūras, 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; 
atzīmē, ka šāda uzņēmējdarbības prakse 
pārkāpj cilvēku pašnoteikšanās 
pamattiesības un principu par viņu 
pastāvīgu suverenitāti, piekļuvi dabas 
resursiem un to kontroli, kas nostiprināts 
ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā 
1803 (XVII);

Or. en

Grozījums Nr. 125
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku 
un sabiedrības pārmaiņu panākšanā, 
kuras veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. apzinās iedzīvotāju, jo īpaši gados 
jaunāku, aizvien pieaugošos centienus un 
iesaistīšanos tādu politisku un sabiedrības 
pārmaiņu panākšanā, kuras veicina 
cilvēktiesību ievērošanu, demokrātisku 
pārvaldību, vienlīdzību un sociālo 
taisnīgumu, vērienīgāku klimatrīcību un 
labāku vides aizsardzību; uzsver, ka 2019. 
gadā visos pasaules reģionos parādījās 
masveida protesta kustības, kas atspoguļo 
šīs vēlmes, pieprasot mainīt sabiedrības 
institucionālo un ekonomisko kārtību un 
atbalstot taisnīgākas pasaules sabiedrības 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 127
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku 
un sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju aizvien 
pieaugošo interesi par tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanu, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 128
Milan Uhrík
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju aizvien 
pieaugošos centienus un iesaistīšanos tādu 
politisku un sabiedrības pārmaiņu 
panākšanā, kuras veicina cilvēktiesību 
ievērošanu, demokrātisku pārvaldību, 
vienlīdzību un sociālo taisnīgumu;

Or. sk

Grozījums Nr. 129
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
jaunās paaudzes, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību un labāku vides 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 131
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību;
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ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
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klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, 
pieprasot apzināties klimata pārmaiņas 
un rīkoties, lai tās apkarotu, un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Gheorghe-Vlad Nistor

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību;

7. atzinīgi vērtē iedzīvotāju, jo īpaši 
gados jaunāku, aizvien pieaugošos 
centienus un iesaistīšanos tādu politisku un 
sabiedrības pārmaiņu panākšanā, kuras 
veicina cilvēktiesību ievērošanu, 
demokrātisku pārvaldību, vienlīdzību un 
sociālo taisnīgumu, vērienīgāku 
klimatrīcību un labāku vides aizsardzību; 
uzsver, ka 2019. gadā visos pasaules 
reģionos parādījās masveida protesta 
kustības, kas atspoguļo šīs vēlmes, liekot 
apšaubīt sabiedrības institucionālo un 
ekonomisko kārtību un atbalstot 
taisnīgākas pasaules sabiedrības attīstību; 
uzsver, ka ir svarīgi saglabāt šo protesta 
darbību miermīlīgo raksturu; uzstāj, ka 
pozitīvām pārmaiņām jānotiek tikai 
dialoga ceļā un visi risinājumi jāsasniedz 
iekļaujošās sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par 
pamatu ņemot iekļaujošu dialogu; no 
otras puses, nosoda miermīlīgu kustību 
apspiešanu, jo īpaši pārmērīga spēka 
lietošanu no drošības aģentu puses, ko 
dažas valdības ir vērsušas pret saviem 
iedzīvotājiem, lai apslāpētu aicinājumus 
uz demokrātiju;

8. nosoda miermīlīgu kustību 
vardarbīgu apspiešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par 
pamatu ņemot iekļaujošu dialogu; no 
otras puses, nosoda miermīlīgu kustību 
apspiešanu, jo īpaši pārmērīga spēka 
lietošanu no drošības aģentu puses, ko 
dažas valdības ir vērsušas pret saviem 
iedzīvotājiem, lai apslāpētu aicinājumus uz 
demokrātiju;

8. no otras puses, nosoda miermīlīgu 
kustību apspiešanu, jo īpaši pārmērīga 
spēka lietošanu no drošības aģentu puses, 
ko dažas valdības ir vērsušas pret saviem 
iedzīvotājiem, lai apslāpētu aicinājumus uz 
demokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par pamatu 
ņemot iekļaujošu dialogu; no otras puses, 
nosoda miermīlīgu kustību apspiešanu, jo 
īpaši pārmērīga spēka lietošanu no 
drošības aģentu puses, ko dažas valdības 
ir vērsušas pret saviem iedzīvotājiem, lai 
apslāpētu aicinājumus uz demokrātiju;

8. uzskata, ka liela nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par pamatu 
ņemot iekļaujošu dialogu; no otras puses, 
nosoda NVO iesaistīšanos valstu lietās;

Or. sk

Grozījums Nr. 138
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par pamatu 
ņemot iekļaujošu dialogu; no otras puses, 
nosoda miermīlīgu kustību apspiešanu, jo 
īpaši pārmērīga spēka lietošanu no 
drošības aģentu puses, ko dažas valdības ir 
vērsušas pret saviem iedzīvotājiem, lai 
apslāpētu aicinājumus uz demokrātiju;

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības, 
ģimeņu un indivīdu leģitīmajām prasībām, 
par pamatu ņemot iekļaujošu dialogu; no 
otras puses, nosoda miermīlīgu kustību 
apspiešanu, jo īpaši nesamērīga spēka 
lietošanu no drošības aģentu puses, ko 
dažas valdības ir vērsušas pret saviem 
iedzīvotājiem, lai apslāpētu aicinājumus uz 
demokrātiju; vienlaikus pauž bažas par 
radikalizētajām grupām, kas izmanto 
iespēju, ko sniedz sociālo kustību 
demonstrācijas un izpausmes, lai 
pārņemtu to likumīgos mērķus, lietojot 
vardarbību un traucējot iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un sabiedriskos 
pakalpojumus, iebiedējot cilvēkus un 
uzbrūkot privātām un sabiedriskām ēkām;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām, par pamatu 
ņemot iekļaujošu dialogu; no otras puses, 
nosoda miermīlīgu kustību apspiešanu, jo 
īpaši pārmērīga spēka lietošanu no drošības 
aģentu puses, ko dažas valdības ir vērsušas 
pret saviem iedzīvotājiem, lai apslāpētu 
aicinājumus uz demokrātiju;

8. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
politiskajai reakcijai uz sabiedrības un 
indivīdu leģitīmajām prasībām gan ES 
teritorijā, gan ārpus tās, par pamatu ņemot 
iekļaujošu dialogu; no otras puses, nosoda 
miermīlīgu kustību apspiešanu, jo īpaši 
pārmērīga spēka lietošanu no drošības 
aģentu puses, ko dažas valdības ir vērsušas 
pret saviem iedzīvotājiem, lai apslāpētu 
citādi domājošos vai kritiskos aicinājumus; 
atzinīgi vērtē to, ka tiesībaizsardzības 
iestāžu darbinieku pārmērīga spēka 
lietošana gan ES teritorijā, gan ārpus tās 
arvien biežāk tiek nosodīta un identificēta 
kā būtisks cilvēktiesību jautājums, un 
aicina attiecīgās valdības veikt steidzamus 
korektīvos pasākumus, lai novērstu šādus 
notikumus un sauktu vainīgos pie 
atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a nosoda to, ka daudzās valstīs 
cilvēkiem tiek liegtas tiesības uz 
miermīlīgām demonstrācijām, veicot 
juridiskus, administratīvus un citus 
pasākumus, piemēram, demonstrāciju 
apspiešanu ar spēku, aizskaršanu un 
patvaļīgu aizturēšanu; uzsver, ka 2019. 
gadā tika arestēti simtiem miermīlīgu 
demonstrantu, pret daudziem no kuriem 
slikti izturējās un viņus patvaļīgi 
aizturēja, un viņiem lika maksāt lielus 
naudassodus tiesas procesos, kuros netika 
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nodrošināti minimālie procesuālie 
standarti; prasa ievērot tiesības uz 
pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvību, 
ko garantē starptautiskie standarti un 
ANO līgumi, un aicina valdības 
neizmantot spēku pret miermīlīgiem 
protestētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a nosoda visas vardarbīgās politiskās 
protesta kustības un atbalsta valsts 
drošības spēku darbu cīņā pret noziedzību 
un organizēto noziedzību;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības 
ierobežojumi joprojām ir instrumenti, ko 
visā pasaulē sistemātiski izmanto pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, nevalstiskajām 
organizācijām (NVO) un pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistiem un žurnālistiem; 
uzsver, ka pastāv politiskas tendences 
virzīties uz lielāku nacionālismu un 
ļaunprātīgi izmantot reliģiju politiska 
labuma gūšanai un ka tas veicina 

svītrots
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neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, sievietēm, LGBTI un 
migrantiem;

Or. sk

Grozījums Nr. 143
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
ir nepieņemami;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
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aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; stingri nosoda 
vardarbības aktus un jebkura veida 
neiecietību;

Or. en

Grozījums Nr. 145
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem, cilvēkiem, kuri pieder 
reliģiskām kopienām un apvienībām, un 
baznīcā iesaistītiem labestīgiem cilvēkiem, 
kuri veic attīstības un humanitāro darbu, 
un žurnālistiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), reliģiskām un ticības 
minoritātēm, pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, reliģiskām un 
ticības minoritātēm, sievietēm, LGBTI un 
migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), reliģiskām un ticības minoritātēm 
un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, un 
žurnālistiem; uzsver, ka pastāv politiskas 
tendences virzīties uz lielāku nacionālismu 
un ļaunprātīgi izmantot reliģiju politiska 
labuma gūšanai un ka tas veicina 
neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, sievietēm, LGBTI, reliģiskām 
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un ticības minoritātēm un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), reliģiskām un ticības minoritātēm 
un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, un 
žurnālistiem; uzsver, ka pastāv politiskas 
tendences virzīties uz lielāku nacionālismu 
un ļaunprātīgi izmantot reliģiju politiska 
labuma gūšanai un ka tas veicina 
neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, sievietēm, LGBTI un 
migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
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(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem, vietējām kopienām, 
pirmiedzīvotāju grupām, trauksmes 
cēlējiem un žurnālistiem; uzsver, ka pastāv 
politiskas tendences virzīties uz lielāku 
nacionālismu un ļaunprātīgi izmantot 
reliģiju politiska labuma gūšanai un ka tas 
veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO), vietējām kopienām, 
pirmiedzīvotāju grupām un pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistiem, un žurnālistiem; 
uzsver, ka pastāv politiskas tendences 
virzīties uz lielāku nacionālismu un 
ļaunprātīgi izmantot reliģiju politiska 
labuma gūšanai un ka tas veicina 
neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, sievietēm, LGBTI un 
migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 153
David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
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9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu, protekcionismu un 
neiecietību, jo īpaši pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, sievietēm, LGBTI un 
migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, klimata 
aktīvistiem, sievietēm, LGBTI, 
reliģiskajām minoritātēm, personām ar 
invaliditāti un migrantiem;

Or. pl
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Grozījums Nr. 155
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI, seksuālo pakalpojumu 
sniedzējiem, cilvēkiem, kuri lieto 
narkotikas, ieslodzītajiem, cilvēkiem, kuri 
dzīvo ar HIV, un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
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pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI, reliģiskām un ticības minoritātēm 
un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI, reliģiskām un ticības minoritātēm 
un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
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ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI, migrantiem, minoritātēm un 
romiem;

Or. es

Grozījums Nr. 159
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

9. uzsver, ka fiziski uzbrukumi, 
ieslodzījumi, nāves draudi, aizskaršana, 
iebiedēšana un vārda brīvības ierobežojumi 
joprojām ir instrumenti, ko visā pasaulē 
sistemātiski izmanto pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām 
(NVO) un pilsoniskās sabiedrības 
aktīvistiem un žurnālistiem; norāda, ka 
sieviešu cilvēktiesību aizstāves (WHRD) 
saskaras ar draudiem, kas saistīti ar 
dzimumu, un cieš no piekļuves 
pietiekamiem resursiem trūkuma un 
aizsardzības mehānismiem; uzsver, ka 
pastāv politiskas tendences virzīties uz 
lielāku nacionālismu un ļaunprātīgi 
izmantot reliģiju politiska labuma gūšanai 
un ka tas veicina neiecietību, jo īpaši pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, sievietēm, 
LGBTI un migrantiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina ES un tās dalībvalstis 
izstrādāt stratēģisku augsta līmeņa 
redzējumu, lai cīnītos pret pieaugošajiem 
uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem 
visā pasaulē, tostarp pieņemot stingrus 
Ārlietu padomes secinājumus, ar kuriem 
ārlietu ministriem jāaicina uz vērienīgām 
un globālām ES darbībām, lai aizsargātu 
cilvēktiesību aizstāvjus;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti 
cilvēktiesību aizstāvji, kas aizturēti sava 
aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestādēm nav ne 
pienākuma, ne pilnvarojuma aktīvi 
atbalstīt pašizvirzītas, nedemokrātiskas un 
subjektīvas organizācijas un personas, kas 
iesaistītas demokrātijas un cilvēktiesību 
aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 162
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. atzīmē, ka ir svarīgi, lai ES 
iestādes atbalstītu organizācijas un 
personas, kas miermīlīgi iesaistītas 
demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzībā; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir 
Parlamenta rīcība ar mērķi panākt, ka viņu 
viedoklis tiek uzklausīts un ka tiek 
atbrīvoti cilvēktiesību aizstāvji, kas 
aizturēti sava miermīlīgā aktīvisma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts, un izdarīt spiedienu uz trešo 
valstu iestādēm, lai nekavējoties un bez 
nosacījumiem tiktu atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas, vietējās 
kopienas, pirmiedzīvotāju grupas un 
personas, kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; aicina ES 
atbalstīt un aizsargāt cilvēktiesību 
aizstāvjus visā to daudzveidībā, tostarp 
WHRD un to organizācijas; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ; 
atbalsta Eiropas politisko fondu darbu 
demokrātisko procesu stiprināšanā un 
jaunas politisko līderu paaudzes 
veicināšanā visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedoklis tiek 
uzklausīts un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

10. uzsver, ka ES iestāžu pienākums ir 
aktīvi atbalstīt organizācijas un personas, 
kas iesaistītas demokrātijas un 
cilvēktiesību aizsardzībā; šajā sakarībā 
uzsver, cik svarīga ir Parlamenta rīcība ar 
mērķi panākt, ka viņu viedokļi tiek 
uzklausīti un ka tiek atbrīvoti cilvēktiesību 
aizstāvji, kas aizturēti sava aktīvisma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pauž dziļas bažas par to, ka ES un 
dažas dalībvalstis turpina īstenot savas 
intereses uzņēmējdarbības, militārajā, 
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terorisma apkarošanas un migrācijas 
jomā, neraugoties uz bažām par 
cilvēktiesībām un demokrātiju; pauž 
dziļas bažas par represīvu kiberdrošības 
un pretterorisma tiesību aktu 
piemērošanu, lai vērstos pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dažkārt līdzinās pat reliģisko 
minoritāšu genocīdam un dod iespēju 
izdarīt smagus starptautisko humanitāro 
tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus, jo 
īpaši civiliedzīvotāju masveida slepkavības 
un piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari, militāri 
konflikti un teritoriju ilgstoša okupācija 
vai aneksija, kas dod iespēju izdarīt 
smagus starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības, 
piespiedu pārvietošanu un seksuālas 
vardarbības izmantošanu pret 
civiliedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm un 
bērniem; stingri nosoda autoritāro varu 
iesaistīšanos pastarpinātajos karos un 
uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
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vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 172
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
totalitāro, diktatorisko un autoritāro varu 
iesaistīšanos pastarpinātajos karos un 
uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju, lielākoties džihādistu grupu, 
aizvien lielāko aktivitāti un vardarbības 
starp kopienām attīstību, kas vērojama 
dažos pasaules reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
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starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu, jo īpaši Turcijas, 
iesaistīšanos pastarpinātajos karos un 
uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju, piemēram, islāmistu grupu, 
aizvien lielāko aktivitāti un vardarbības 
starp kopienām attīstību, kas vērojama 
dažos pasaules reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 174
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi; 
pauž dziļas bažas par starptautiskās 
politiskās spriedzes pieaugumu un par 
nevalstisko bruņoto grupējumu un teroristu 
organizāciju aizvien lielāko aktivitāti un 
vardarbības starp kopienām attīstību, kas 
vērojama dažos pasaules reģionos;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka 
joprojām turpinās postoši kari un militāri 
konflikti, kas dod iespēju izdarīt smagus 
starptautisko humanitāro tiesību un 
cilvēktiesību pārkāpumus, jo īpaši 
civiliedzīvotāju masveida slepkavības un 
piespiedu pārvietošanu; stingri nosoda 
autoritāro varu iesaistīšanos pastarpinātajos 
karos un uzsver, ka ilgtspējīga miera 
priekšnoteikums ir politiski risinājumi, 
piemērojot saskaņotus sarunu formātus 
un principus; pauž dziļas bažas par 
starptautiskās politiskās spriedzes 
pieaugumu un par nevalstisko bruņoto 
grupējumu un teroristu organizāciju 
aizvien lielāko aktivitāti un vardarbības 
starp kopienām attīstību, kas vērojama 
dažos pasaules reģionos;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan ANO 
2020. gadā atzīmēja savu septiņdesmit 
piekto gadadienu, vairākas valdības, 
iedvesmojoties no idejas domāt tikai par 
sevi, ir veikušas pasākumus, lai vērstos pret 
starptautiskās sadarbības centieniem miera, 
konfliktu risināšanas un cilvēktiesību 
aizsardzības jomā, kuru pamatā ir 
UNDHR, starptautisko tiesību, ANO 
Statūtu un Helsinku Nobeiguma akta mērķi 
un principi; kritizē to, ka trūkst 
demokrātisku valstu kopīgas starptautiskas 
vadības, lai konsekventi reaģētu uz 
nopietniem starptautisko cilvēktiesību 
pārkāpumiem un apvienotu spēkus nolūkā 
veicināt cilvēktiesības, demokrātiju un 
globālas uz noteikumiem balstītas 
sistēmas;

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan ANO 
2020. gadā atzīmēja savu septiņdesmit 
piekto gadadienu, vairākas valdības ir 
veikušas pasākumus, lai vērstos pret 
starptautiskās sadarbības centieniem miera, 
konfliktu risināšanas un cilvēktiesību 
aizsardzības jomā, kuru pamatā ir 
UNDHR, starptautisko tiesību, ANO 
Statūtu un Helsinku Nobeiguma akta mērķi 
un principi; kritizē to, ka trūkst 
demokrātisku valstu kopīgas starptautiskas 
vadības, lai konsekventi reaģētu uz 
nopietniem starptautisko cilvēktiesību 
pārkāpumiem un apvienotu spēkus nolūkā 
veicināt cilvēktiesības, demokrātiju un 
līdzsvarot uz noteikumiem balstītas 
starptautiskas sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan ANO 
2020. gadā atzīmēja savu septiņdesmit 
piekto gadadienu, vairākas valdības, 
iedvesmojoties no idejas domāt tikai par 
sevi, ir veikušas pasākumus, lai vērstos 
pret starptautiskās sadarbības centieniem 
miera, konfliktu risināšanas un 

12. pauž nožēlu par to, ka, lai gan ANO 
2020. gadā atzīmēja savu septiņdesmit 
piekto gadadienu, vairākas valdības, 
iedvesmojoties no idejas domāt tikai par 
sevi, ir veikušas pasākumus, lai vērstos 
pret multilaterālisma un starptautiskās 
sadarbības centieniem miera, konfliktu 
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cilvēktiesību aizsardzības jomā, kuru 
pamatā ir UNDHR, starptautisko tiesību, 
ANO Statūtu un Helsinku Nobeiguma akta 
mērķi un principi; kritizē to, ka trūkst 
demokrātisku valstu kopīgas starptautiskas 
vadības, lai konsekventi reaģētu uz 
nopietniem starptautisko cilvēktiesību 
pārkāpumiem un apvienotu spēkus nolūkā 
veicināt cilvēktiesības, demokrātiju un 
globālas uz noteikumiem balstītas 
sistēmas;

risināšanas un cilvēktiesību aizsardzības 
jomā, kuru pamatā ir UNDHR, 
starptautisko tiesību, ANO Statūtu un 
Helsinku Nobeiguma akta mērķi un 
principi; kritizē to, ka trūkst demokrātisku 
valstu kopīgas starptautiskas vadības, lai 
konsekventi reaģētu uz nopietniem 
starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem un 
apvienotu spēkus nolūkā veicināt 
cilvēktiesības, demokrātiju un globālas uz 
noteikumiem balstītas sistēmas, un mudina 
ES un dalībvalstis aizpildīt šo tukšo 
vadības pozīciju; uzsver, ka cilvēktiesības 
ir universālas un nedalāmas, un nosoda 
visus mēģinājumus tās torelativizēt;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas 
no visneaizsargātākajām grupām; norāda, 
ka tiek lēsts, ka starptautisko migrantu 
skaits 2019. gadā bija gandrīz 272 
miljoni3, kas atbilst 3,5 % no pasaules 
iedzīvotāju skaita, un ka pēdējo divu gadu 
laikā ir notikusi liela mēroga 
pārvietošanās un migrācija; nosoda 
politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā 
norāda uz negatīvo tendenci iebiedēt 
personas, kas aizstāv migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un sniedz viņiem palīdzību, 
un tendenci kriminalizēt šo personu 
darbu;

svītrots

_________________
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3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/p
df/wmr_2020.pdf).

Or. sk

Grozījums Nr. 178
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.  pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā 
norāda uz negatīvo tendenci iebiedēt 
personas, kas aizstāv migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un sniedz viņiem palīdzību, 
un tendenci kriminalizēt šo personu 
darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā atrodas personas ar invaliditāti, kas ir 
viena no visneaizsargātākajām grupām; 
norāda, ka tiek lēsts, ka starptautisko 
migrantu skaits 2019. gadā bija gandrīz 
272 miljoni3, kas atbilst 3,5 % no pasaules 
iedzīvotāju skaita, un ka pēdējo divu gadu 
laikā ir notikusi liela mēroga pārvietošanās 
un migrācija;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas 
no visneaizsargātākajām grupām; norāda, 
ka tiek lēsts, ka starptautisko migrantu 
skaits 2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, 
kas atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju 
skaita, un ka pēdējo divu gadu laikā ir 
notikusi liela mēroga pārvietošanās un 
migrācija; nosoda politiskos pasākumus, 
kas mazina migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un apdraud viņu drošību; 
šajā sakarībā norāda uz negatīvo tendenci 
iebiedēt personas, kas aizstāv migrantu un 
bēgļu cilvēktiesības un sniedz viņiem 
palīdzību, un tendenci kriminalizēt šo 
personu darbu;

13. pauž bažas par bēgļu lielo skaitu 
visā pasaulē; norāda, ka tiek lēsts, ka 
starptautisko migrantu skaits 2019. gadā 
bija gandrīz 272 miljoni, kas atbilst 3,5 % 
no pasaules iedzīvotāju skaita; tomēr 
atzīmē, ka NVO ir bijusi galvenā nozīme 
cilvēku kontrabandas veicināšanā un ka 
privātām struktūrām nevajadzētu aktīvi 
iesaistīties meklēšanas un glābšanas 
misiju veikšanā; uzsver vajadzību pēc 
drošām patvēruma vietām konflikta 
reģionā, kā sākotnēji paredzēja 1951. 
gada Ženēvas konvencija;

_________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/p
df/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 180
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni, 
personas ar invaliditāti un vajātās 
reliģiskās minoritātes, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
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2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā 
norāda uz negatīvo tendenci iebiedēt 
personas, kas aizstāv migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un sniedz viņiem palīdzību, 
un tendenci kriminalizēt šo personu 
darbu;

tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 181
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni, 
etniskās, reliģiskās un ticības minoritātes 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
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kriminalizēt šo personu darbu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 182
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni, 
etniskās, reliģiskās un ticības minoritātes 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni, 
etniskās, reliģiskās un ticības minoritātes 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, hroniskām 
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visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

slimībām un atšķirīgu seksuālo 
orientāciju, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 185
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā 
norāda uz negatīvo tendenci iebiedēt 
personas, kas aizstāv migrantu un bēgļu 

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību un dzīvības; stingri 
nosoda to personu iebiedēšanu, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
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cilvēktiesības un sniedz viņiem palīdzību, 
un tendenci kriminalizēt šo personu darbu;

sniedz viņiem palīdzību, un šo personu 
darba kriminalizēšanu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

Or. en

Grozījums Nr. 186
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju 
skaita; pauž nožēlu par to, ka 2019. gadā 
palielinājies to patvēruma meklētāju 
skaits, kuri pieprasīja starptautisku 
aizsardzību ES-274a dalībvalstīs, ņemot 
vērā represīvās prakses un viņu 
cilvēktiesību pārkāpumus, ko izraisīja 
diktatoriskie režīmi, kuri nelikumīgi 
sagrābuši politisko varu viņu izcelsmes 
valstīs, un ka pēdējo divu gadu laikā ir 
notikusi liela mēroga pārvietošanās un 
migrācija; nosoda politiskos pasākumus, 
kas mazina migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un apdraud viņu drošību; 
šajā sakarībā norāda uz negatīvo tendenci 
iebiedēt personas, kas aizstāv migrantu un 
bēgļu cilvēktiesības un sniedz viņiem 
palīdzību, un tendenci kriminalizēt šo 
personu darbu;

_________________ _________________
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3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
4a Statistika patvēruma jomā — Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statisti
cs/lv).

Or. es

Grozījums Nr. 187
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
un ka pēdējo divu gadu laikā ir notikusi 
liela mēroga pārvietošanās un migrācija; 
nosoda politiskos pasākumus, kas mazina 
migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
apdraud viņu drošību; šajā sakarībā norāda 
uz negatīvo tendenci iebiedēt personas, kas 
aizstāv migrantu un bēgļu cilvēktiesības un 
sniedz viņiem palīdzību, un tendenci 
kriminalizēt šo personu darbu;

13. pauž nožēlu par grūto stāvokli, 
kādā visā pasaulē atrodas migranti un 
bēgļi, jo īpaši pārvietotās sievietes, bērni 
un personas ar invaliditāti, kas ir vienas no 
visneaizsargātākajām grupām; norāda, ka 
tiek lēsts, ka starptautisko migrantu skaits 
2019. gadā bija gandrīz 272 miljoni3, kas 
atbilst 3,5 % no pasaules iedzīvotāju skaita, 
no kuriem vairāk nekā 20 miljoni bija 
bēgļi3a, un ka pēdējo divu gadu laikā ir 
notikusi liela mēroga pārvietošanās un 
migrācija; nosoda politiskos pasākumus, 
kas mazina migrantu un bēgļu 
cilvēktiesības un apdraud viņu drošību; 
šajā sakarībā norāda uz negatīvo tendenci 
iebiedēt personas, kas aizstāv migrantu un 
bēgļu cilvēktiesības un sniedz viņiem 
palīdzību, un tendenci kriminalizēt šo 
personu darbu;

_________________ _________________
3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).

3 World Migration Report 2020 – 
Starptautiskā Migrācijas organizācija 
(https://publications.iom.int/system/files/pd
f/wmr_2020.pdf).
3a Saskaņā ar ANO Cilvēktiesību 
komisijas publicētajiem 
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datiem(https://www.unhcr.org/refugee-
statistics/download/?url=fd4J).

Or. es

Grozījums Nr. 188
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a pauž nopietnas bažas par 
slepkavību un fizisko un apmelojošo 
uzbrukumu skaita pieaugumu, kā arī par 
nāvessoda, vajāšanas, ieslodzīšanas, 
aizskaršanas un iebiedēšanas 
izmantošanu pret cilvēkiem, kuri visā 
pasaulē iestājas par cilvēktiesībām, it īpaši 
žurnālistiem, aktīvistiem, politiķiem, 
tostarp sieviešu tiesību aktīvistēm, vides 
un zemes aizstāvjiem un reliģisko 
minoritāšu aizstāvjiem, galvenokārt 
valstīs ar augstu korupcijas līmeni un 
sliktiem tiesiskuma ievērošanas un tiesas 
uzraudzības rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b pieprasa taisnīgumu un saukšanu 
pie atbildības par šiem uzbrukumiem 
visaugstākajā lēmumu pieņemšanas 
līmenī un noraida jebkurus scenārijus, 
kas kā risinājumu piedāvā nesodāmību;

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka dažos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija; tādēļ mudina valstis, kuras 
to vēl nav izdarījušas, ratificēt Stambulas 
konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
atzīmē, ka neviena pasaules valsts vēl nav 
sasniegusi dzimumu līdztiesību; nosoda 
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dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

pašlaik vērojamo atbildes reakciju uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, 
tostarp visus mēģinājumus atcelt 
pašreizējās tiesības un aizsardzību 
seksuālās un reproduktīvās veselības un 
tiesību (SRHR) jomā, kā arī tiesību aktus, 
politiku un praksi, kas turpina šīs tiesības 
noliegt vai ierobežot daudzās pasaules 
valstīs; uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta uz dzimumu 
balstīta vardarbība un intersekcionālā 
diskriminācija, ko bieži izraisa 
patriarhālās kultūras normas, sabiedriskās 
struktūras un diskriminējošas tiesību 
sistēmas, kas leģitimizē un normalizē 
varas attiecības starp dzimumiem, kā arī 
sieviešu strukturālo atstumtību; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, seksuālās 
orientācijas, dzimumidentitātes, rases, 
invaliditātes, etniskās izcelsmes, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
valdības un iestādes visā pasaulē, kas 
pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu heteropatriarhālu represiju 
izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
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uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

uzsver, ka visos pasaules reģionos, tostarp 
Eiropas Savienībā, joprojām pastāv plaši 
izplatīta dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko izraisa dzimumu 
nevienlīdzība, nevienlīdzīgas dzimumu 
normas un varas dinamika, kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas, politikas 
un prakse, kā arī atjaunotās patriarhālās 
un reakcionārās kustības; nosoda pašlaik 
vērojamo atbildes reakciju uz dzimumu 
līdztiesību un sieviešu tiesībām, tostarp 
visus mēģinājumus atcelt pašreizējās 
tiesības un aizsardzību seksuālās un 
reproduktīvās veselības un tiesību jomā, 
kā arī tiesību aktus, politiku un praksi, 
kas daudzās pasaules valstīs joprojām 
aizliedz vai ierobežo šīs tiesības; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm tādēļ, ka viņas ir sievietes, 
vai viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; aicina saskaņoti rīkoties, lai 
izbeigtu seksuālās vardarbības 
izmantošanu par kara ieroci; nosoda 
valdības, kas pretojas sieviešu prasībām 
pēc vienlīdzīgām tiesībām vai veicina 
negatīvu reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo 
lomu, kāda sieviešu aktīvismam ir 
politiskajās un sociālajās kustībās, un pauž 
nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
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uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko izraisa dzimumu 
nevienlīdzība, nevienlīdzīgas dzimumu 
normas un varas dinamika, kultūras 
prakse, piemēram, kastu diskriminācija, 
vai sen iedibinātas diskriminējošas tiesību 
sistēmas, politika un prakse; turklāt uzsver 
seksuālas vardarbības izmantošanu pret 
sievietēm viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; uzsver, 
ka visos pasaules reģionos joprojām pastāv 
plaši izplatīta uz dzimumu balstīta 
vardarbība un diskriminācija, ko bieži 
izraisa kultūras tradīcijas vai sen 
iedibinātas diskriminējošas tiesību 
sistēmas; turklāt uzsver seksuālas 
vardarbības izmantošanu pret sievietēm 
viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
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nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība, tostarp 
femicīds, un diskriminācija, ko bieži izraisa 
kultūras tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; pauž 
bažas par pašreizējiem plašajiem 
uzbrukumiem sieviešu seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un tiesībām; 
turklāt uzsver seksuālas vardarbības 
izmantošanu pret sievietēm viņu uzskatu, 
ticības, filozofiskās orientācijas vai 
cilvēktiesību aizsardzības aktīvisma dēļ; 
nosoda autoritārus režīmus, kas pretojas 
sieviešu prasībām pēc vienlīdzīgām 
tiesībām vai veicina negatīvu reakciju uz 
tām; uzsver nozīmīgo lomu, kāda sieviešu 
aktīvismam ir politiskajās un sociālajās 
kustībās, un pauž nožēlu, ka viņām nācies 
dārgi par to maksāt, ciešot no brutālu 
represiju un kara izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 196
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Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; 
atgādina, ka Stambulas konvencija kā 
pirmais vispārēji saistošais līgums, kas 
apkaro vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm un vardarbību mājās, nosaka 
starptautisko standartu kritērijus, kuri 
jāturpina ratificēt un īstenot; atkārto, ka 
ES pievienošanās Stambulas konvencijai 
ir atzīta par galveno prioritāti ES 
dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–
2025. gadam; tomēr uzsver, ka visos 
pasaules reģionos joprojām pastāv plaši 
izplatīta dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas, kā arī 
propagandas un dezinformācijas 
darbības, kas apdraud sieviešu tiesības; 
turklāt uzsver seksuālas vardarbības 
izmantošanu pret sievietēm viņu uzskatu, 
ticības, filozofiskās orientācijas vai 
cilvēktiesību aizsardzības aktīvisma dēļ; 
nosoda autoritārus režīmus, kas pretojas 
sieviešu prasībām pēc vienlīdzīgām 
tiesībām vai veicina negatīvu reakciju uz 
tām; uzsver nozīmīgo lomu, kāda sieviešu 
aktīvismam ir politiskajās un sociālajās 
kustībās, un pauž nožēlu, ka viņām nācies 
dārgi par to maksāt, ciešot no brutālu 
represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; nosoda 
pašlaik vērojamo atbildes reakciju uz 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, 
tostarp visus mēģinājumus atcelt 
pašreizējās tiesības un aizsardzību 
seksuālās un reproduktīvās veselības un 
tiesību (SRHR) jomā, kā arī tiesību aktus, 
politiku un praksi, kas daudzās pasaules 
valstīs joprojām aizliedz vai ierobežo šīs 
tiesības; tomēr uzsver, ka visos pasaules 
reģionos joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
atzīmē, ka neviena pasaules valsts vēl nav 
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joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

sasniegusi dzimumu līdztiesību; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 199
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, reliģijas, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
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ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības; uzsver 
nepieciešamību aizsargāt mātes 
neaizsargātā situācijā, jo īpaši vientuļās 
mātes un tās, kurām ir liela ģimene, lai 
izvairītos no nabadzības un sociālās 
atstumtības; norāda uz nepieciešamību 
radīt sociālo un ekonomisko vidi un 
apstākļus, kas ļauj mātēm turpināt 
profesionālo izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Dietmar Köster, 
Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Isabel Santos, Andreas Schieder, Marisa Matias, 
Robert Biedroń, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Ernest Urtasun

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas, seksuālās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; atgādina, ka vardarbība 
pret lesbietēm un biseksuālām sievietēm 
"koriģējošas izvarošanas" veidā dažās 
valstīs joprojām ir sistēmiska problēma 
sociālās stigmas un diskriminējošo tiesību 
sistēmu dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
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kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; norāda, 
ka, cita starpā, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana un bērnu laulības ir 
visizplatītākie un sistemātiskākie 
cilvēktiesību pārkāpumi; turklāt uzsver 
seksuālas vardarbības izmantošanu pret 
sievietēm viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Miriam Lexmann, Lukas Mandl
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Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; nosoda 
sieviešu ekspluatāciju, izmantojot 
surogātmāšu praksi, cilvēku tirdzniecību 
un seksuālas vardarbības izmantošanu pret 
sievietēm viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
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diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

diskriminējošas tiesību sistēmas; uzsver, ka 
sievietes un meitenes no etniskām, 
reliģiskām un ticības minoritātēm ir 
pakļautas dubultai vardarbībai un 
diskriminācijai, kas saistīta ar dzimumu; 
turklāt uzsver seksuālas vardarbības 
izmantošanu pret sievietēm viņu uzskatu, 
ticības, filozofiskās orientācijas vai 
cilvēktiesību aizsardzības aktīvisma dēļ; 
nosoda autoritārus režīmus, kas pretojas 
sieviešu prasībām pēc vienlīdzīgām 
tiesībām vai veicina negatīvu reakciju uz 
tām; uzsver nozīmīgo lomu, kāda sieviešu 
aktīvismam ir politiskajās un sociālajās 
kustībās, un pauž nožēlu, ka viņām nācies 
dārgi par to maksāt, ciešot no brutālu 
represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; uzsver, ka 
sievietes no etniskām, reliģiskām un 
ticības minoritātēm ir pakļautas dubultai 
vardarbībai un diskriminācijai, kas 
saistīta ar dzimumu; turklāt uzsver 
seksuālas vardarbības izmantošanu pret 
sievietēm viņu uzskatu, ticības, filozofiskās 
orientācijas vai cilvēktiesību aizsardzības 
aktīvisma dēļ; nosoda autoritārus režīmus, 
kas pretojas sieviešu prasībām pēc 
vienlīdzīgām tiesībām vai veicina negatīvu 
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maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

reakciju uz tām; uzsver nozīmīgo lomu, 
kāda sieviešu aktīvismam ir politiskajās un 
sociālajās kustībās, un pauž nožēlu, ka 
viņām nācies dārgi par to maksāt, ciešot no 
brutālu represiju izraisītas vardarbības;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības; uzsver, ka sievietes 
no etniskām, reliģiskām un ticības 
minoritātēm ir pakļautas dubultai 
vardarbībai un diskriminācijai, kas 
saistīta ar dzimumu;

Or. en

Grozījums Nr. 206
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Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības, kā arī no seksuālas 
izmantošanas bruņotu konfliktu laikā;

Or. pl

Grozījums Nr. 207
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
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tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības; mudina 
neaprobežoties tikai ar strukturālās 
dzimumu nevienlīdzības pamatcēloņu 
novēršanu, garantējot vienlīdzīgas 
iespējas un nostiprinot sieviešu līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 

14. atzinīgi vērtē to, ka centieni 
veicināt sieviešu un meiteņu tiesības visā 
pasaulē ir kļuvuši vēl pamanāmāki; tomēr 
uzsver, ka visos pasaules reģionos 
joprojām pastāv plaši izplatīta 
dzimumspecifiska vardarbība un 
diskriminācija, ko bieži izraisa kultūras 
tradīcijas vai sen iedibinātas 
diskriminējošas tiesību sistēmas; turklāt 
uzsver seksuālas vardarbības izmantošanu 
pret sievietēm viņu uzskatu, ticības, 
filozofiskās orientācijas vai cilvēktiesību 
aizsardzības aktīvisma dēļ; nosoda 
autoritārus režīmus, kas pretojas sieviešu 
prasībām pēc vienlīdzīgām tiesībām vai 
veicina negatīvu reakciju uz tām; uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda sieviešu aktīvismam 
ir politiskajās un sociālajās kustībās, un 
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pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības;

pauž nožēlu, ka viņām nācies dārgi par to 
maksāt, ciešot no brutālu represiju 
izraisītas vardarbības; šajos jautājumos 
nosoda cilvēku tirdzniecību ar mērķi 
apspiest sievietes un jaunas meitenes;

Or. en

Grozījums Nr. 209
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar pārvietošanu saistītu 
iemeslu dēļ, bērnu pornogrāfija un 
pedofīlija;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu darbs, agras un 
piespiedu laulības, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
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bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu darbs, bērnu 
tirdzniecība un ekspluatācija, bērnu 
kareivju izmantošana bruņotos konfliktos 
un ģimenes dalīšana un bērnu aizturēšana 
ar imigrāciju saistītu iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, organizējot bērnu 
prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un 
surogātmāšu praksi, bērnu kareivju 
izmantošana bruņotos konfliktos un 
ģimenes dalīšana un bērnu aizturēšana ar 
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imigrāciju saistītu iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, organizējot bērnu 
prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un 
surogātmāšu praksi, bērnu kareivju 
izmantošana bruņotos konfliktos un 
ģimenes dalīšana un bērnu aizturēšana ar 
imigrāciju saistītu iemeslu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu iesaukšana vai 
iesaistīšana bruņotajos spēkos un grupās, 
bērnu kareivju izmantošana bruņotos 
konfliktos un ģimenes dalīšana un bērnu 
aizturēšana ar imigrāciju saistītu iemeslu 
dēļ;
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Or. en

Grozījums Nr. 215
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu piespiedu darbs, 
bērnu kareivju izmantošana bruņotos 
konfliktos un ģimenes dalīšana un bērnu 
aizturēšana ar imigrāciju saistītu iemeslu 
dēļ;

Or. pl

Grozījums Nr. 216
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ;

15. pauž dziļas bažas par to, ka 2019. 
gadā, kas ir Konvencijas par bērna tiesībām 
30. gadskārta, turpinājās nopietni 
cilvēktiesību pārkāpumi pret bērniem visā 
pasaulē, proti, bērnu tirdzniecība un 
ekspluatācija, bērnu kareivju izmantošana 
bruņotos konfliktos un ģimenes dalīšana un 
bērnu aizturēšana ar imigrāciju saistītu 
iemeslu dēļ, kā arī grūtības, ar kurām 
saskaras meitenes saistībā ar seksuālu un 
dzimuma vardarbību, priekšlaicīgu 
grūtniecību, inficēšanos ar HIV, skolas 
pamešanu un bērnu laulībām;



PE658.904v01-00 126/186 AM\1215357LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 217
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. visstingrākajā veidā nosoda 
teroristu uzbrukumus un sprādzienus, kas 
tika vērsti pret kristiešu kopienām, jo īpaši 
Rietumāfrikā, un ko veica islāma 
fundamentālisti; atzīst, ka ar 
sarūgtinājuma paušanu nepietiek, lai 
aizsargātu šīs neaizsargātās kopienas no 
turpmākas vardarbības; uzsver, ka ES 
dalībvalstīm ir jānosoda un jāapkaro šie 
uzbrukumi, kas vērsti pret kopienām, ar 
kurām tām ir kopīgs kristīgais 
mantojums;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem un 
viņu kulta vietām; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt un ierobežot tiesības uz 
domas, apziņas, reliģijas vai ticības 
brīvību;
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Or. en

Grozījums Nr. 219
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt un ierobežot tiesības uz 
domas, apziņas, reliģijas vai ticības 
brīvību; mudina valstis veicināt reliģijas 
vai ticības brīvību un aizsargāt 
neaizsargātās reliģiskās un ticības 
minoritātes, ātri vēršoties pret vardarbībā 
vai naida kurināšanā vainīgajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši vairāki 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
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apziņas, reliģijas vai ticības brīvību; apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās, un kas īpaši skāra 
kristiešu kopienas; pauž satraukumu par 
to, ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību; 
mudina valstis veicināt reliģijas vai ticības 
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brīvību un aizsargāt neaizsargātās 
reliģiskās un ticības minoritātes, ātri 
vēršoties pret vardarbībā vai naida 
kurināšanā vainīgajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību; 
mudina valstis veicināt reliģijas un ticības 
brīvību un aizsargāt neaizsargātās 
reliģiskās un ticības minoritātes, vēršoties 
pret vardarbībā vai naida kurināšanā 
vainīgajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 224
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 

16. pauž dziļu sarūgtinājumu un 
nosodījumu par teroristu uzbrukumiem un 
sprādzieniem, kas rīkoti 2019. gada 
pirmajā pusē, vēršoties pret ticīgajiem, jo 
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īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību;

īpaši kulta vietās; pauž satraukumu par to, 
ka šīs šausminošās darbības sakrita ar 
naida kampaņām, ko bija izvērsuši daži 
politiskie līderi un teroristu grupējumi, 
kuru mērķis ir liegt tiesības uz domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvību; uzsver 
nepieciešamību saglabāt un aizsargāt 
reliģiskās un kultūras vietas, bet to 
iznīcināšanas gadījumā — sniegt atbalstu 
to atjaunošanai, lai nodrošinātu 
uzbrukumā cietušās kopienas labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Andrea Cozzolino

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a pauž bažas, ka tā saucamās 
"narkotiku apkarošanas" vārdā notiek 
ārpustiesas slepkavības, spīdzināšana un 
citi cilvēktiesību pārkāpumi; atkārtoti 
uzsver, ka cīņa pret noziedzību nekādi 
neattaisno cilvēktiesību pārkāpumus, un 
aicina apkopot labāko praksi, kas balstīta 
uz tiesiskumu, par to, kā mazināt nodarīto 
kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b atbalsta tiesu sistēmas reformas, 
lai nodrošinātu tās objektivitāti un 
neatkarību, tostarp tādu jautājumu 
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risināšanā, kas saistīti ar tiesnešu 
pieņemšanu darbā un iecelšanu amatā, 
korupciju un dzimumu aizspriedumiem 
tiesu sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
pamatā un būtu efektīvi un saskaņoti 
jāatspoguļo visās Savienības attiecībās ar 
trešām valstīm;

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, solidaritāti, 
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cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm;

tiesiskumu un cilvēktiesības, kā noteikts 
LES 2. pantā; uzsver, ka saskaņā ar LES 
21. pantu un Savienības stratēģiskajām 
interesēm šo vērtību stiprināšana ārēji, 
veicinot demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesību universālumu un nedalāmību, 
ir ES kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas pamatā un būtu efektīvi un 
saskaņoti jāatspoguļo visās Savienības 
attiecībās ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm;

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, solidaritāti, 
tiesiskumu un cilvēktiesības, kā noteikts 
LES 2. pantā; uzsver, ka saskaņā ar LES 
21. pantu un Savienības stratēģiskajām 
interesēm šo vērtību stiprināšana ārēji, 
veicinot demokrātiju, tiesiskumu un 
cilvēktiesību universālumu un nedalāmību, 
ir ES kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas pamatā un būtu efektīvi un 
saskaņoti jāatspoguļo visās Savienības 
attiecībās ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm;

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
un starptautisko tiesību principu 
ievērošanu, ir ES kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas pamatā un būtu efektīvi 
un saskaņoti jāatspoguļo visās Savienības 
attiecībās ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm;

17. atgādina, ka Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas paredz 
respektēt cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un 
cilvēktiesības, kā noteikts LES 2. pantā; 
uzsver, ka saskaņā ar LES 21. pantu un 
Savienības stratēģiskajām interesēm šo 
vērtību stiprināšana ārēji, veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 
universālumu un nedalāmību, ir ES kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas pamatā un 
būtu efektīvi un saskaņoti jāatspoguļo visās 
Savienības attiecībās ar trešām valstīm; 
tomēr uzsver, ka ES ir jāveicina tikai tās 
vērtības, kas ietilpst tās kompetencē 
saskaņā ar Lisabonas līgumu, un 
jāizvairās no iesaistes jautājumos, kas 
joprojām ir tikai dalībvalstu kompetencē, 
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tostarp attiecībā uz sirdsapziņas brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina ES atbalstīt partnervalstis, 
lai tās īstenotu ikviena tiesības uz 
veselību, kā pamatu reakcijai uz Covid-
19;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas 
Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un 
Komisijas centieni pastāvīgi stiprināt ES 
un tās dalībvalstu amatpersonu 
informētību un zināšanas par 
cilvēktiesībām; aicina visas ES 
delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
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Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir, lai Eiropas 
Ārējās darbības dienests (EĀDD) un 
Komisija stingri un pamanāmi reaģētu uz 
cilvēktiesību pārkāpumiem, lai kur tie 
notiktu, tostarp tuvajās partnervalstīs, un 
pastāvīgi stiprinātu ES un tās dalībvalstu 
amatpersonu informētību un zināšanas par 
cilvēktiesībām; aicina visas ES delegācijas 
un attiecīgās cilvēktiesību kontaktpersonas 
konsekventi izpildīt pienākumu tikties ar 
cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēt 
aizturētos aktīvistus, sekot līdzi viņu tiesas 
procesiem un atbalstīt viņu aizsardzību uz 
vietas; uzsver, ka ir svarīgi pievērsties ne 
tikai pārkāpumu sekām, bet arī to 
pamatcēloņiem;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām;
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Or. sk

Grozījums Nr. 236
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi vērsties pret 
cilvēktiesību pārkāpumiem un stiprināt ES 
un tās dalībvalstu amatpersonu informētību 
un zināšanas par cilvēktiesībām; aicina 
visas ES delegācijas un attiecīgās 
cilvēktiesību kontaktpersonas konsekventi 
izpildīt pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām un dzimumu 
līdztiesību; aicina visas ES delegācijas un 
attiecīgās cilvēktiesību kontaktpersonas 
konsekventi izpildīt pienākumu tikties ar 
cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēt 
aizturētos aktīvistus, sekot līdzi viņu tiesas 
procesiem un atbalstīt viņu aizsardzību uz 
vietas;
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Or. en

Grozījums Nr. 238
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; atgādina, ka 
pilsoniskās sabiedrības efektīva 
iesaistīšanās un jēgpilns dialogs ar to ir 
sekmīgas cilvēktiesību politikas 
stūrakmens; aicina visas ES delegācijas un 
attiecīgās cilvēktiesību kontaktpersonas 
konsekventi izpildīt pienākumu tikties ar 
cilvēktiesību aizstāvjiem, apmeklēt 
aizturētos aktīvistus, sekot līdzi viņu tiesas 
procesiem un atbalstīt viņu aizsardzību uz 
vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības 
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sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

pārstāvjiem, apmeklēt aizturētos 
demokrātiskās disidences locekļus, 
cilvēktiesību aizstāvjus un aktīvistus, sekot 
līdzi viņu tiesas procesiem un atbalstīt viņu 
aizsardzību uz vietas;

Or. es

Grozījums Nr. 240
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, tostarp WHRD un personām, 
kuras cietušas no cilvēktiesību 
pārkāpumiem, tostarp no aizspriedumiem 
un diskriminācijas, piemēram, LGBTI, 
cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, un citām 
personām, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
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darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas, kā arī 
atvieglot šādas darbības, kad tās mēģina 
veikt EP deputāti, kuri veic apmeklējumus 
oficiālo Eiropas Parlamenta misiju 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas;

18. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) un Komisijas 
centieni pastāvīgi stiprināt ES un tās 
dalībvalstu amatpersonu informētību un 
zināšanas par cilvēktiesībām; aicina visas 
ES delegācijas un attiecīgās cilvēktiesību 
kontaktpersonas konsekventi izpildīt 
pienākumu tikties ar cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apmeklēt aizturētos aktīvistus, 
sekot līdzi viņu tiesas procesiem un 
atbalstīt viņu aizsardzību uz vietas; prasa 
izveidot ārkārtas koordinācijas centrus, 
kuros cilvēktiesību aizstāvji varētu 
informēt Eiropas iestādes par 
pamattiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
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Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a pauž bažas par to, ka 
starptautiskajiem novērotājiem rodas 
grūtības piekļūt noteiktām pasaules 
daļām, lai novērtētu cilvēktiesību situāciju 
tajās; aicina visas valdības piešķirt 
netraucētu piekļuvi visā savā teritorijā 
starptautiskajiem novērotājiem, tostarp 
ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību 
jautājumos un ANO augstajam 
komisāram cilvēktiesību un ANO īpašo 
procedūru jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē Padomes 
apņemšanos veicināt reaģēšanu uz Covid-
19 pandēmijas sekām, izstrādājot globālu 
sadarbības un dialoga sistēmu un veicinot 
uz noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 
2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas 
attīstības mērķus arī turpmāk vajadzētu 
kalpot par pamatu jebkādai reakcijai uz 
pandēmiju; iesaka ES, sadarbojoties ar 
valstīm un ieinteresētajām personām, 
kurām var būt un var nebūt tādas pašas 
vērtības kā ES, turpināt ieguldīt pūles, lai 
saglabātu vai attīstītu starptautiskos 
standartus cilvēktiesību jomā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 245
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē Padomes 
apņemšanos veicināt reaģēšanu uz Covid-
19 pandēmijas sekām, izstrādājot globālu 
sadarbības un dialoga sistēmu un veicinot 
uz noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. 
gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par 
pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; 
iesaka ES, sadarbojoties ar valstīm un 
ieinteresētajām personām, kurām var būt 
un var nebūt tādas pašas vērtības kā ES, 
turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai 
attīstītu starptautiskos standartus 
cilvēktiesību jomā;

19. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības 
vispārējo reakciju uz Covid-19 pandēmiju, 
balstoties uz "Team Europe" pieeju, kas 
akcentē solidaritātes paušanu un 
taustāmas palīdzības piedāvāšanu 
partneriem, jo īpaši visneaizsargātākajām 
un visvairāk skartajām valstīm; mudina 
ES un dalībvalstis izstrādāt skaidru 
stratēģiju, lai apkarotu pieaugošo valstu 
izstāšanos un atkāpšanos no starptautisko 
cilvēktiesību sistēmas, ņemot vērā 
Cilvēktiesību un demokrātijas rīcības 
plānā paustās saistības attiecībā uz 
multilaterālismu, kā arī mēģinājumus 
starptautiskā līmenī graut cilvēktiesību 
jēdzienu, kas noteikts ANO Vispārējā 
cilvēktiesību deklarācijā; uzsver savu 
viedokli, ka starptautiskajiem tiesību 
aktiem cilvēktiesību jomā un solījumam 
līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas 
attīstības mērķus arī turpmāk vajadzētu 
kalpot par pamatu jebkādai reakcijai uz 
pandēmiju; iesaka ES, sadarbojoties ar 
valstīm un ieinteresētajām personām, 
kurām var būt un var nebūt tādas pašas 
vērtības kā ES, turpināt ieguldīt pūles, lai 
saglabātu vai attīstītu starptautiskos 
standartus cilvēktiesību jomā; atzinīgi 
vērtē Komisijas paziņojumu, ka vakcīnai 
pret Covid-19 jābūt pieejamai visā pasaulē 
un ka ES pieliks visas pūles šajā nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 246
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Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 
dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. 
gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par 
pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; 
iesaka ES, sadarbojoties ar valstīm un 
ieinteresētajām personām, kurām var būt 
un var nebūt tādas pašas vērtības kā ES, 
turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai 
attīstītu starptautiskos standartus 
cilvēktiesību jomā;

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 
dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; mudina ES un 
dalībvalstis izstrādāt skaidru stratēģiju, lai 
apkarotu pieaugošo valstu izstāšanos un 
atkāpšanos no starptautiskās cilvēktiesību 
sistēmas, ņemot vērā Cilvēktiesību un 
demokrātijas rīcības plānā paustās 
saistības attiecībā uz multilaterālismu; 
uzsver savu viedokli, ka starptautiskajiem 
tiesību aktiem cilvēktiesību jomā un 
solījumam līdz 2030. gadam sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus arī turpmāk 
vajadzētu kalpot par pamatu jebkādai 
reakcijai uz pandēmiju; iesaka ES, 
sadarbojoties ar valstīm un ieinteresētajām 
personām, kurām var būt un var nebūt 
tādas pašas vērtības kā ES, turpināt ieguldīt 
pūles, lai saglabātu vai attīstītu 
starptautiskos standartus cilvēktiesību 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 
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dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. 
gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par 
pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; 
iesaka ES, sadarbojoties ar valstīm un 
ieinteresētajām personām, kurām var būt 
un var nebūt tādas pašas vērtības kā ES, 
turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai 
attīstītu starptautiskos standartus 
cilvēktiesību jomā;

dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; mudina ES un 
dalībvalstis izstrādāt skaidru stratēģiju, lai 
apkarotu pieaugošo valstu izstāšanos un 
atkāpšanos no starptautiskās cilvēktiesību 
sistēmas, ņemot vērā Cilvēktiesību un 
demokrātijas rīcības plānā paustās 
saistības attiecībā uz multilaterālismu; 
uzsver savu viedokli, ka starptautiskajiem 
tiesību aktiem cilvēktiesību jomā un 
solījumam līdz 2030. gadam sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus arī turpmāk 
vajadzētu kalpot par pamatu jebkādai 
reakcijai uz pandēmiju; iesaka ES, 
sadarbojoties ar valstīm un ieinteresētajām 
personām, kurām var būt un var nebūt 
tādas pašas vērtības kā ES, turpināt ieguldīt 
pūles, lai saglabātu vai attīstītu 
starptautiskos standartus cilvēktiesību 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 
dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. 
gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par 
pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; 
iesaka ES, sadarbojoties ar valstīm un 
ieinteresētajām personām, kurām var būt 
un var nebūt tādas pašas vērtības kā ES, 
turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai 

19. atzinīgi vērtē Padomes apņemšanos 
veicināt reaģēšanu uz Covid-19 pandēmijas 
sekām, izstrādājot globālu sadarbības un 
dialoga sistēmu un veicinot uz 
noteikumiem un tiesībām balstītu 
multilaterālismu; uzsver savu viedokli, ka 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un solījumam līdz 2030. 
gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības 
mērķus arī turpmāk vajadzētu kalpot par 
pamatu jebkādai reakcijai uz pandēmiju; 
iesaka ES, sadarbojoties ar valstīm un 
ieinteresētajām personām, kurām var būt 
un var nebūt tādas pašas vērtības kā ES, 
turpināt ieguldīt pūles, lai saglabātu vai 
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attīstītu starptautiskos standartus 
cilvēktiesību jomā;

attīstītu starptautiskos standartus 
cilvēktiesību jomā, bet saskaņā ar 
Savienības vērtībām, kas noteiktas 
Līguma (LES) 21. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a nosoda to, ka vietas UNHRC bieži 
vien ieņem valstis, attiecībā uz kurām ir 
pierādījumi par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, un aicina ES dalībvalstis 
būt ļoti piesardzīgām, kad tās balso, un 
neatbalstīt tādas valstis, kas nepārprotami 
pārkāpj cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai 
panāktu pozitīvas pārmaiņas un labāku 
reakciju uz globālām problēmām, tostarp 

svītrots
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tādām kā cilvēktiesību veicināšana un 
aizsardzība un vides un ar klimatu 
saistītas problēmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 251
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai 
panāktu pozitīvas pārmaiņas un labāku 
reakciju uz globālām problēmām, tostarp 
tādām kā cilvēktiesību veicināšana un 
aizsardzība un vides un ar klimatu 
saistītas problēmas;

svītrots

Or. sk

Grozījums Nr. 252
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 

20. aicina dalībvalstis arī turpmāk 
stingri apņemties ievērot vienprātības 
principu Padomē;
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vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai 
panāktu pozitīvas pārmaiņas un labāku 
reakciju uz globālām problēmām, tostarp 
tādām kā cilvēktiesību veicināšana un 
aizsardzība un vides un ar klimatu 
saistītas problēmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai 
panāktu pozitīvas pārmaiņas un labāku 
reakciju uz globālām problēmām, tostarp 
tādām kā cilvēktiesību veicināšana un 
aizsardzība un vides un ar klimatu 
saistītas problēmas;

20. uzskata, ka vienprātības 
noteikuma atcelšana ārpolitikas un 
drošības politikas jautājumos 
neatgriezeniski vājinātu dalībvalstu 
suverenitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis paust vienotu un 
spēcīgu ES nostāju daudzpusējos forumos, 
jo tas ir vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, galvenokārt tādām 
kā demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība, kā arī ar vidi 
un klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 255
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis paust vienotu un 
spēcīgu ES nostāju daudzpusējos forumos, 
jo tas ir vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis paust vienotu un 
spēcīgu ES nostāju daudzpusējos forumos, 
jo tas ir vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku; 
aicina dalībvalstis paust spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Karol Karski, Ryszard Czarnecki
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Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu 
balsu vairākumu Padomē; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
cieši koordinējot dalībvalstu nostāju, un 
aicina tās paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
lielāku lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē attiecībā uz noteiktām 
procedūrām un jo īpaši par jautājumiem, 
uz kuriem attiecas ES Cilvēktiesību un 
demokrātijas rīcības plāns; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;
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Or. en

Grozījums Nr. 260
David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku cilvēktiesību jautājumos 
efektīvāku, izmantojot noteikumu par 
kvalificētu balsu vairākumu Padomē šajā 
jomā; aicina dalībvalstis paust vienotu un 
spēcīgu ES nostāju daudzpusējos forumos, 
jo tas ir vienīgais veids, kā Savienība var 
uzņemties vadošo lomu starptautiskajā 
arēnā un izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē cilvēktiesību 
jautājumos; aicina dalībvalstis paust 
vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
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veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot principu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē noteiktās KĀDP 
jomās; aicina dalībvalstis paust vienotu 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un vairāk saskaņotu 
reakciju uz globālām problēmām, 
piemēram, tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība, vide un klimata 
pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē, jo īpaši attiecībā uz 
jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām 
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daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

un sankciju pieņemšanu; aicina 
dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu ES 
nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku attiecībā uz 
sankcijām par cilvēktiesību pārkāpšanu 
efektīvāku, izmantojot noteikumu par 
kvalificētu balsu vairākumu Padomē; 
aicina dalībvalstis paust vienotu un spēcīgu 
ES nostāju daudzpusējos forumos, jo tas ir 
vienīgais veids, kā Savienība var uzņemties 
vadošo lomu starptautiskajā arēnā un 
izmantot savu ietekmi, lai panāktu 
pozitīvas pārmaiņas un labāku reakciju uz 
globālām problēmām, tostarp tādām kā 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība un 
vides un ar klimatu saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā Savienība var uzņemties vadošo 
lomu starptautiskajā arēnā un izmantot 
savu ietekmi, lai panāktu pozitīvas 
pārmaiņas un labāku reakciju uz globālām 
problēmām, tostarp tādām kā cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība un vides un ar 
klimatu saistītas problēmas;

20. aicina dalībvalstis padarīt ES 
ārpolitiku un drošības politiku efektīvāku, 
izmantojot noteikumu par kvalificētu balsu 
vairākumu Padomē; aicina dalībvalstis 
paust vienotu un spēcīgu ES nostāju 
daudzpusējos forumos un rīkoties vienoti, 
saskaroties ar krīzēm, kas apdraud 
Eiropas Savienības pamatvērtības un 
intereses, jo tas ir vienīgais veids, kā 
Savienība var uzņemties vadošo lomu 
starptautiskajā arēnā un izmantot savu 
ietekmi, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas un 
labāku reakciju uz globālām problēmām, 
tostarp tādām kā cilvēktiesību veicināšana 
un aizsardzība un vides un ar klimatu 
saistītas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību 
ārpus tās robežām, un tas būs iespējams 
tikai tad, ja ES nodrošinās savu politiku 
iekšēju un ārēju saskaņotību šajos 
jautājumos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 267
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību 
ārpus tās robežām, un tas būs iespējams 
tikai tad, ja ES nodrošinās savu politiku 
iekšēju un ārēju saskaņotību šajos 
jautājumos;

21. atgādina, ka ES tikai tad būs 
uzticama un efektīva pasaules mērogā, ja 
tā stingri glabās savas pamatvērtības, 
piemēram, demokrātiju, cilvēktiesības un 
tiesiskumu;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību, 
tiesiskuma un dzimumu līdztiesības 
ievērošana, raisīs uzticību ārpus tās 
robežām, un tas būs iespējams tikai tad, ja 
ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
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tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos un 
konsekvenci, ievērojot savas vērtības;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos, tostarp 
atturoties ārpusē spriest par jautājumiem, 
kas nav ES kompetencē, tostarp 
sirdsapziņas brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos un ja 
dalībvalstis sāks vadīties pēc vispārējā 
labuma, it īpaši attiecībā uz to tiesību un 
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vērtību aizstāvēšanu, kas ir ES pamatā;

Or. pl

Grozījums Nr. 272
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos;

21. atgādina, ka ES tikai tad tiks atzīta 
pasaules mērogā, ja tās pamatvērtības, jo 
īpaši demokrātijas, cilvēktiesību un 
tiesiskuma ievērošana, raisīs uzticību ārpus 
tās robežām, un tas būs iespējams tikai tad, 
ja ES nodrošinās savu politiku iekšēju un 
ārēju saskaņotību šajos jautājumos; šajā 
jautājumā pauž dziļas bažas par saikni 
starp autoritāriem režīmiem ārvalstīs un 
galēji labējām un populistiskām 
nacionālistu partijām un valdībām ES, 
piemēram, Ungārijā, un tas rada draudus 
Savienības pamatvērtībām, kas ir 
nostiprinātas Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 2. pantā un iekļautas 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 
tostarp attiecībā uz demokrātijas, 
vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību 
ievērošanu; uzskata, ka šāda saikne 
apdraud ES ārējās cilvēktiesību politikas 
uzticamību; aicina ES un tās dalībvalstis 
rādīt piemēru un stingri ievērot 
cilvēktiesības, nodrošināt labvēlīgu vidi 
pilsoniskajai sabiedrībai un novērst visas 
negatīvās tendences šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata, ka dialogs par 
cilvēktiesībām ar valstīm, kas nav ES 
dalībvalstis, var būt noderīgs līdzeklis 
divpusējai iesaistei cilvēktiesību 
veicināšanā un aizsardzībā, ja tas tiek 
īstenots uz rezultātu orientētā veidā un 
tiek regulāri pārskatīts; atgādina, ka ES 
pamatnostādnēs par cilvēktiesību 
dialogiem ir norādīti vairāki kritēriji 
dialoga uzsākšanai, tostarp "tas, cik lielā 
mērā valdība ir gatava uzlabot situāciju, 
valdības apņēmības pakāpe attiecībā uz 
starptautiskajām cilvēktiesību 
konvencijām, valdības gatavība 
sadarboties ar ANO cilvēktiesību 
procedūrām un mehānismiem, kā arī 
valdības attieksme pret pilsonisko 
sabiedrību"; uzskata, ka vairākos 
gadījumos šādu dialogu ietekme var nebūt 
tā vērta, lai EĀDD un attiecīgā ES 
delegācija tiem izdalītu lielus resursus; 
aicina EĀDD regulāri veikt katra dialoga 
novērtējumu, kā paredzēts ES 
pamatnostādnēs, un nodrošināt, ka 
gadījumā, ja nav jūtama progresa, ES vai 
nu pielāgo mērķus, vai arī aptur 
cilvēktiesību dialogu ar attiecīgo valsti; 
uzstāj uz to, cik svarīgi ir izskatīt 
konkrētas lietas saistībā ar cilvēktiesību 
dialogiem un nodrošināt pienācīgu 
turpmāko kontroli un pārredzamību šajos 
gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a pauž nožēlu par to, ka Krievija, 
Ķīna un citi autoritārie režīmi ir 
ļaunprātīgi izmantojuši daudzpusējās 
institūcijas, cenšoties neitralizēt 
daudzpusējās cilvēktiesību institūcijas un 
mehānismus attiecībā uz to spēju saukt 
valstis pie atbildības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem; aicina Savienību un tās 
dalībvalstis sadarboties ar līdzīgi 
domājošiem demokrātiskiem 
sabiedrotajiem, lai atbalstītu daudzpusējo 
institūciju reformu un tās kļūtu 
noturīgākas pret autoritāro režīmu 
ļaundabīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā 
pasaulē pieņemt politiku, kas atbilst 
augstiem demokrātijas, cilvēktiesību, 
tiesiskuma un labas pārvaldības 
standartiem, kā arī starptautiskajām 
tiesībām un normām, jo īpaši 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
un starptautiskajām krimināltiesībām; 
turklāt iesaka ESĪP divkāršot centienus, 
lai nodrošinātu ES iekšējo saskaņotību 
ES cilvēktiesību ārpolitikas noteikšanā un 
īstenošanā; aicina ES palielināt ESĪP 

22. atzīmē Eamon Gilmore iecelšanu 
par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) cilvēktiesību 
jautājumos 2019. gada 28. februārī;
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atpazīstamību un padarīt to par pastāvīgu 
amatu, kam ir nodrošinātas pašiniciatīvas 
pilnvaras, pienācīgi resursi un iespējas 
uzrunāt sabiedrību, lai ziņotu par 
panākumiem, kas gūti, apmeklējot trešās 
valstis, un lai darītu zināmu ES nostāju ar 
cilvēktiesībām saistītos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt politiku, kas atbilst augstiem 
demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un 
labas pārvaldības standartiem, kā arī 
starptautiskajām tiesībām un normām, jo 
īpaši starptautiskajām humanitārajām 
tiesībām un starptautiskajām 
krimināltiesībām; turklāt iesaka ESĪP 
divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES 
iekšējo saskaņotību ES cilvēktiesību 
ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina 
ES palielināt ESĪP atpazīstamību un 
padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir 
nodrošinātas pašiniciatīvas pilnvaras, 
pienācīgi resursi un iespējas uzrunāt 
sabiedrību, lai ziņotu par panākumiem, kas 
gūti, apmeklējot trešās valstis, un lai darītu 
zināmu ES nostāju ar cilvēktiesībām 
saistītos jautājumos;

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; tomēr pauž nožēlu, ka attiecībā 
uz ESĪP iecelšanu nenotika iepriekšēja 
uzklausīšana Parlamentā; atkārtoti aicina 
panākt lielāku pārredzamību ESĪP 
darbībā un misijā, tostarp izveidojot īpašu 
EĀDD tīmekļa vietnes segmentu, un 
uzstāj, ka viņa regulārie ziņojumi 
Padomei jāiesniedz arī Parlamentam; 
mudina ESĪP turpināt diplomātiskos 
centienus, lai uzlabotu ES cilvēktiesību 
politikas efektivitāti, konsolidētu 
starptautiskās alianses cilvēktiesību 
jautājumu veicināšanai un pārliecinātu 
sarunu partnerus visā pasaulē pieņemt 
politiku, kas atbilst augstiem demokrātijas, 
cilvēktiesību, tiesiskuma un labas 
pārvaldības standartiem, kā arī 
starptautiskajām tiesībām un normām, jo 
īpaši starptautiskajām humanitārajām 
tiesībām un starptautiskajām 
krimināltiesībām; turklāt iesaka ESĪP 
divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES 
iekšējo saskaņotību ES cilvēktiesību 
ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina 
ES palielināt ESĪP atpazīstamību un 
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padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir 
nodrošinātas pašiniciatīvas pilnvaras, 
pienācīgi resursi un iespējas uzrunāt 
sabiedrību, lai ziņotu par panākumiem, kas 
gūti, apmeklējot trešās valstis, un lai darītu 
zināmu ES nostāju ar cilvēktiesībām 
saistītos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt politiku, kas atbilst augstiem 
demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un 
labas pārvaldības standartiem, kā arī 
starptautiskajām tiesībām un normām, jo 
īpaši starptautiskajām humanitārajām 
tiesībām un starptautiskajām 
krimināltiesībām; turklāt iesaka ESĪP 
divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES 
iekšējo saskaņotību ES cilvēktiesību 
ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina 
ES palielināt ESĪP atpazīstamību un 
padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir 
nodrošinātas pašiniciatīvas pilnvaras, 
pienācīgi resursi un iespējas uzrunāt 
sabiedrību, lai ziņotu par panākumiem, kas 
gūti, apmeklējot trešās valstis, un lai darītu 
zināmu ES nostāju ar cilvēktiesībām 
saistītos jautājumos;

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt politiku, kas atbilst 
visaugstākajiem demokrātijas, 
cilvēktiesību, tiesiskuma un labas 
pārvaldības standartiem, kā arī 
starptautiskajām tiesībām un normām, jo 
īpaši starptautiskajām humanitārajām 
tiesībām un starptautiskajām 
krimināltiesībām; turklāt iesaka ESĪP 
divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES 
iekšējo saskaņotību ES cilvēktiesību 
ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina 
ES palielināt ESĪP atpazīstamību un 
padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir 
nodrošināti pienācīgi resursi un iespējas 
uzrunāt sabiedrību, lai ziņotu par 
panākumiem, kas gūti, apmeklējot trešās 
valstis, un lai darītu zināmu ES nostāju ar 
cilvēktiesībām saistītos jautājumos, ESĪP 
amata vispārējās reformas ietvaros;
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Or. en

Grozījums Nr. 278
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt politiku, kas atbilst augstiem 
demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un 
labas pārvaldības standartiem, kā arī 
starptautiskajām tiesībām un normām, jo 
īpaši starptautiskajām humanitārajām 
tiesībām un starptautiskajām 
krimināltiesībām; turklāt iesaka ESĪP 
divkāršot centienus, lai nodrošinātu ES 
iekšējo saskaņotību ES cilvēktiesību 
ārpolitikas noteikšanā un īstenošanā; aicina 
ES palielināt ESĪP atpazīstamību un 
padarīt to par pastāvīgu amatu, kam ir 
nodrošinātas pašiniciatīvas pilnvaras, 
pienācīgi resursi un iespējas uzrunāt 
sabiedrību, lai ziņotu par panākumiem, kas 
gūti, apmeklējot trešās valstis, un lai darītu 
zināmu ES nostāju ar cilvēktiesībām 
saistītos jautājumos;

22. atzinīgi vērtē Eamon Gilmore 
iecelšanu par ES īpašo pārstāvi (ESĪP) 
cilvēktiesību jautājumos 2019. gada 28. 
februārī; mudina ESĪP turpināt 
diplomātiskos centienus, lai uzlabotu ES 
cilvēktiesību politikas efektivitāti, 
konsolidētu starptautiskās alianses 
cilvēktiesību jautājumu veicināšanai un 
pārliecinātu sarunu partnerus visā pasaulē 
pieņemt un īstenot politiku, kas atbilst 
augstiem demokrātijas, cilvēktiesību, 
tiesiskuma un labas pārvaldības 
standartiem, kā arī starptautiskajām 
tiesībām un normām, jo īpaši 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
un starptautiskajām krimināltiesībām; 
turklāt iesaka ESĪP divkāršot centienus, lai 
nodrošinātu ES iekšējo saskaņotību ES 
cilvēktiesību ārpolitikas noteikšanā un 
īstenošanā; aicina ES palielināt ESĪP 
atpazīstamību un padarīt to par pastāvīgu 
amatu, kam ir nodrošinātas pašiniciatīvas 
pilnvaras, pienācīgi resursi un iespējas 
uzrunāt sabiedrību, lai ziņotu par 
panākumiem, kas gūti, apmeklējot trešās 
valstis, un lai darītu zināmu ES nostāju ar 
cilvēktiesībām saistītos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti prasa visos 
starptautiskajos nolīgumos starp ES un 
trešām valstīm sistemātiski iekļaut 
cilvēktiesību klauzulas un nodrošināt to 
pienācīgu izpildi un uzraudzību, cita 
starpā izmantojot izmērāmus kritērijus un 
iesaistot Parlamentu un pilsonisko 
sabiedrību; uzsver, ka šajās klauzulās 
būtu jāparedz mehānismi, kas 
nodrošinātu to efektīvu izpildi, un 
procedūras, kurās izklāstītas skaidras un 
ticamas sekas, kas izriet no nolīguma 
pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; iesaka 
izveidot neatkarīgus cilvēktiesību 
uzraudzības mehānismus saistībā ar 
tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu 
nolīgumiem, kā arī neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, lai skartajiem 
iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu efektīvus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

23. apšauba to, cik lietderīgi ir visos 
starptautiskajos nolīgumos starp ES un 
trešām valstīm sistemātiski iekļaut 
cilvēktiesību klauzulas; apstiprina, ka ES 
noslēgtie tirdzniecības nolīgumi ar trešām 
valstīm vai reģionālām organizācijām ir 
pretrunā ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 
cīņai par vides saglabāšanu, 
oglekļietilpīgas enerģijas samazināšanai 
un enerģētiskai pārkārtošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 280
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus un iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus; mudina ES un tās 
dalībvalstis jaunattīstības valstīm piešķirto 
atbalstu padarīt atkarīgu no nolīgumiem 
par ES klātesošo nelikumīgo migrantu 
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izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; iesaka 
izveidot neatkarīgus cilvēktiesību 
uzraudzības mehānismus saistībā ar 
tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu 
nolīgumiem, kā arī neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, lai skartajiem 
iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu efektīvus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

faktisku atpakaļuzņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti prasa visos 
starptautiskajos nolīgumos starp ES un 
trešām valstīm sistemātiski iekļaut 
cilvēktiesību klauzulas un nodrošināt to 
pienācīgu izpildi un uzraudzību, cita starpā 
izmantojot izmērāmus kritērijus un 
iesaistot Parlamentu un pilsonisko 
sabiedrību; uzsver, ka šajās klauzulās būtu 
jāparedz mehānismi, kas nodrošinātu to 
efektīvu izpildi, un procedūras, kurās 
izklāstītas skaidras un ticamas sekas, kas 
izriet no nolīguma pārkāpumiem, tostarp 
nolīguma apturēšana vai — kā galējais 
līdzeklis — ES izstāšanās no nolīguma; 
iesaka izveidot neatkarīgus cilvēktiesību 
uzraudzības mehānismus saistībā ar 
tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu 
nolīgumiem, kā arī neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, lai skartajiem 
iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu efektīvus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

23. atkārtoti prasa Komisijai visos 
tirdzniecības un asociācijas nolīgumos 
starp ES un trešām valstīm iekļaut 
cilvēktiesību klauzulas un nodrošināt to 
pienācīgu izpildi un uzraudzību, iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 
izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; iesaka izveidot 
neatkarīgus cilvēktiesību uzraudzības 
mehānismus saistībā ar tirdzniecības un 
ārvalstu ieguldījumu nolīgumiem, kā arī 
neatkarīgu sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, lai skartajiem iedzīvotājiem un 
vietējām ieinteresētajām personām 
nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus;
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Or. en

Grozījums Nr. 282
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus un iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 
izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; iesaka izveidot 
neatkarīgus cilvēktiesību uzraudzības 
mehānismus saistībā ar tirdzniecības un 
ārvalstu ieguldījumu nolīgumiem, kā arī 
neatkarīgu sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, lai skartajiem iedzīvotājiem un 
vietējām ieinteresētajām personām 
nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus;

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus un regulārus 
ietekmes novērtējumus, un iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 
izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; aicina uzlabot 
koordināciju un saziņu starp 
specializētajiem dalībniekiem, kas ir 
atbildīgi par attiecīgajām politikas jomām, 
piemēram, tirdzniecību un cilvēktiesībām, 
lai efektīvāk integrētu cilvēktiesību 
aspektus tirdzniecības un ieguldījumu 
politikā; iesaka izveidot neatkarīgus 
cilvēktiesību uzraudzības mehānismus 
saistībā ar tirdzniecības un ārvalstu 
ieguldījumu nolīgumiem, kā arī neatkarīgu 
sūdzību izskatīšanas mehānismu, lai 
skartajiem iedzīvotājiem un vietējām 
ieinteresētajām personām nodrošinātu 
efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Bernard Guetta
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus un iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 
izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; iesaka izveidot 
neatkarīgus cilvēktiesību uzraudzības 
mehānismus saistībā ar tirdzniecības un 
ārvalstu ieguldījumu nolīgumiem, kā arī 
neatkarīgu sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, lai skartajiem iedzīvotājiem un 
vietējām ieinteresētajām personām 
nodrošinātu efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus;

23. atkārtoti prasa visos starptautiskajos 
nolīgumos starp ES un trešām valstīm 
sistemātiski iekļaut cilvēktiesību klauzulas 
un nodrošināt to pienācīgu izpildi un 
uzraudzību, cita starpā izmantojot 
izmērāmus kritērijus un iesaistot 
Parlamentu un pilsonisko sabiedrību; 
uzsver, ka šajās klauzulās būtu jāparedz 
mehānismi, kas nodrošinātu to efektīvu 
izpildi, un procedūras, kurās izklāstītas 
skaidras un ticamas sekas, kas izriet no 
nolīguma pārkāpumiem, tostarp nolīguma 
apturēšana vai — kā galējais līdzeklis — 
ES izstāšanās no nolīguma; mudina 
izveidot neatkarīgus cilvēktiesību 
uzraudzības mehānismus saistībā ar 
tirdzniecības un ārvalstu ieguldījumu 
nolīgumiem, kā arī neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, lai skartajiem 
iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām 
personām nodrošinātu efektīvus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a uzsver, ka demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība 
trešās valstīs ir efektīva, tikai piemērojot 
nosacījumus, kas paredzēti ES 
ekonomiskajos un politiskajos stimulos, 
piemēram, piekļuvi ES finansējumam, 
vispārējās preferenču sistēmas (VPS) 
piešķiršanu un turpmākus tarifu 
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atvieglojumus, kā arī koncesiju ES 
Šengenas vīzu atcelšanai; šajā sakarībā 
atgādina, ka saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/1806 Komisijai jāuzrauga un 
regulāri jāziņo Eiropas Parlamentam par 
cilvēktiesību situāciju trešās valstīs, uz 
kurām attiecas vīzu atbrīvojums, un 
pārkāpumu gadījumā jāaptur vīzu 
atbrīvojums attiecīgajā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atzīst ES kaimiņvalstu veiktos 
pasākumus, lai risinātu cilvēktiesību 
problēmas, piemēram, kandidātvalstīs, 
saskaņā ar pievienošanās kritērijiem, kas 
noteikti LES 49. pantā; pauž nožēlu par 
atkāpšanos demokrātijas, tiesiskuma, 
pamattiesību un tiesu varas neatkarības 
jomās; atzīst, ka ir vajadzīgi steidzami 
centieni, lai nodrošinātu cilvēktiesības un 
brīvības, tostarp demokrātisko institūciju 
stiprināšanu un iekļaujošu demokrātisku 
procesu nodrošināšanu kā galvenās 
prioritātes paplašināšanās valstīs, kā arī 
lai uzlabotu vēlēšanu vidi un aizsargātu 
vēlēšanu procesu integritāti un politisko 
plurālismu;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b aicina pilnībā pieņemt un īstenot 
cilvēktiesību rīcības plānus mūsu 
partnervalstīs, lai izmainītu pašreizējās 
nelabvēlīgās tendences un nodrošinātu 
atbilstību ES standartiem, vērtībām, 
principiem un politikām visās jomās, īpaši 
attiecībā uz paplašināšanās valstīm; 
pieprasa solidaritāti un lielāku ES 
atbalstu, kas koordinēts ar dalībvalstīm 
un ES aģentūrām, lai stiprinātu partneru 
spējas risināt cilvēktiesību problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a mudina veidot jauna veida 
sadarbību ar trešām valstīm, pamatojoties 
uz savstarpēju attīstību un savstarpēji 
izdevīgām attiecībām, kas pirmām kārtām 
atbilst cilvēku interesēm; uzskata, ka 
tirdzniecības un ieguldījumu aizsardzības 
nolīgumi veicina pasaules bagātību 
nevienlīdzīgu sadalījumu, bieži vien 
apdraud sociālo un ekonomisko 
taisnīgumu, kā arī padziļina pastāvošo 
nevienlīdzību, radot smagus zaudējumus 
atstumtajām valstīm un kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b aicina pasaules dienvidu valstu 
iestādes pieprasīt pārskatīt to parādus un 
dzēst visus nelikumīgos parādus ārvalstu 
kreditoriem, lai pilnībā izskaustu parādus 
un apmierinātu iedzīvotāju 
pamatvajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. prasa īstenot un finansēt darbības 
un sniegt atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai 
saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu (NDICI) atbilstoši Savienības 
saistību un mērķu līmenim;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 290
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. prasa īstenot un finansēt darbības 
un sniegt atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai 
saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu (NDICI) atbilstoši Savienības 
saistību un mērķu līmenim;

24. prasa īstenot un finansēt darbības 
un sniegt atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai, 
apkarot reliģisko ekstrēmismu, risināt 
nabadzības, bezdarba, klimata pārmaiņu 
un drošības trūkuma problēmas kā 
migrācijas pamatcēloņus saskaņā ar 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
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starptautiskās sadarbības instrumentu 
(NDICI) atbilstoši Savienības saistību un 
mērķu līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. prasa īstenot un finansēt darbības 
un sniegt atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai 
saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu (NDICI) atbilstoši Savienības 
saistību un mērķu līmenim;

24. prasa īstenot un pietiekami finansēt 
darbības un sniegt atbalstu demokrātijas un 
cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai 
saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumentu (NDICI) atbilstoši Savienības 
saistību un mērķu līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu 
“Instrumenta vispārējie principi”; aicina 
Komisiju ierosināt atbilstīgus pasākumus, 
tostarp ES finansējuma apturēšanu, ja tā 
saņēmēji pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI 
principus;

svītrots
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Or. sk

Grozījums Nr. 293
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu 
“Instrumenta vispārējie principi”; aicina 
Komisiju ierosināt atbilstīgus pasākumus, 
tostarp ES finansējuma apturēšanu, ja tā 
saņēmēji pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI 
principus;

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā tiek 
ievērots 8. pants;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu “Instrumenta 
vispārējie principi”; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
finansējuma apturēšanu, ja tā saņēmēji 
pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI principus;

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu "Instrumenta 
vispārējie principi"; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
finansējuma apturēšanu valsts 
dalībniekiem un palīdzības novirzīšanu 
pilsoniskajai sabiedrībai, ja tā saņēmēji 
nopietni pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI 
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principus; aicina nodrošināt lielāku 
pārredzamību attiecībā uz noteikumiem, 
kas saistīti ar cilvēktiesībām finansēšanas 
nolīgumos, un precizēt mehānismu un 
kritērijus šādu līgumu apturēšanai, ja tiek 
pārkāptas cilvēktiesības, demokrātijas 
principi un tiesiskums, kā arī nopietnos 
korupcijas gadījumos; aicina Komisiju 
stingri atturēties no budžeta atbalsta kā 
darbības veida izmantošanas valstīs, kurās 
vērojami plaši cilvēktiesību pārkāpumi un 
represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 295
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu “Instrumenta 
vispārējie principi”; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
finansējuma apturēšanu, ja tā saņēmēji 
pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI principus;

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu "Instrumenta 
vispārējie principi"; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
budžeta atbalsta apturēšanu, ja tā saņēmēji 
nopietni pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI 
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu “Instrumenta 
vispārējie principi”; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
finansējuma apturēšanu, ja tā saņēmēji 
pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI principus;

25. aicina Komisiju veikt uzraudzību 
un gada ziņojumā par NDICI mērķu 
sasniegšanu iekļaut nodaļu par 
cilvēktiesību ievērošanu un to, kā 
partnervalstis, kas saņem NDICI 
finansējumu, ievēro 8. pantu "Instrumenta 
vispārējie principi"; aicina Komisiju 
ierosināt atbilstīgus pasākumus, tostarp ES 
finansējuma apturēšanu, ja tā saņēmēji 
smagi pārkāpj cilvēktiesības vai NDICI 
principus;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina ES īpaši rūpēties par to, lai 
novērtētu un novērstu jebkādus 
pārkāpumus, kas saistīti ar pašas Eiropas 
Savienības politiku, projektiem un 
finansējumu trešās valstīs, tostarp 
izveidojot sūdzību mehānismu personām 
vai grupām, kuru tiesības varētu aizskart 
ES darbības šajās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.b atzinīgi vērtē nenovērtējamo 
palīdzību, kura pilsoniskās sabiedrības 
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organizācijām visā pasaulē tiek sniegta 
saskaņā ar Eiropas demokrātijas un 
cilvēktiesību instrumentu, kas ir Eiropas 
Savienības pamatinstruments, īstenojot 
tās ārējo cilvēktiesību politiku; aicina arī 
turpmāk uzlabot pilsoniskās sabiedrības 
un cilvēktiesību finansēšanu saskaņā ar 
nākamo globālo instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.c aicina Komisiju sadarbībā ar 
EĀDD izveidot sistēmu Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) ikgadējai 
ziņošanai par tās darbībām ārpus ES 
attiecībā uz atbilstību vispārējiem 
principiem, kas nosaka Savienības ārējo 
darbību, kā norādīts LES 21. pantā un ES 
Cilvēktiesību stratēģiskajā satvarā un 
rīcības plānā; mudina Komisiju 
nodrošināt, lai EIB atbalstītie projekti 
atbilstu ES politikai un saistībām 
cilvēktiesību jomā un lai personām būtu 
nodrošināti mehānismi, kā saukt pie 
atbildības, atklājot pārkāpumus, kas 
saistīti ar EIB darbību; aicina EIB 
turpināt attīstīt savu sociālo standartu 
politiku, iekļaujot to cilvēktiesību politikā 
banku darbības jomā; aicina EIB 
projektu izvērtējumos iekļaut cilvēktiesību 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties 
tā sagatavošanā; aicina EĀDD un 
Komisiju iesaistīties strukturētā un 
regulārā dialogā ar Parlamenta 
kompetentajām struktūrām par jaunā 
rīcības plāna īstenošanu, lai Parlaments 
varētu piedalīties rīcības plāna darbībās, 
jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna 
mērķu sasniegšanā, ņemot vērā šos 
kritērijus; prasa, lai EĀDD regulāri 
veiktu pasākumus, vadoties no 
Parlamenta rezolūcijām un debatēm, kas 
attiecas uz rīcības plāna īstenošanu;

26. atzīmē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; izprot, kādēļ 
EĀDD nav pievērsis pienācīgu uzmanību 
Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam aktīvi 
piedalīties tā sagatavošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 

26. pauž vilšanos par vērienīguma un 
operativitātes trūkumu ierosinātajā ES 
Rīcības plānā cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam; 
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uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 
ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

pauž nožēlu par to, ka EĀDD nav pievērsis 
pienācīgu uzmanību Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas 
piedāvājumam labas iestāžu sadarbības 
garā aktīvi piedalīties tā sagatavošanā; 
aicina EĀDD un Komisiju iesaistīties 
strukturētā un regulārā dialogā ar 
Parlamenta kompetentajām struktūrām par 
jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu; uzstāj, lai 
dalībvalstis uzņemtos atbildību par minēto 
rīcības plānu un piedalītos gada ziņojumā 
par tā īstenošanu, ziņojot par savām 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo 
stratēģisko dokumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; atkārto savu 
prasību, lai EĀDD pievērš pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 



PE658.904v01-00 176/186 AM\1215357LV.docx

LV

ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Isabel Santos, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 
ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; atzīmē, ka 
EĀDD nepievērš pienācīgu uzmanību 
Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 
ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
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pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 
ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; aicina EĀDD ziņot par 
progresu, kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

26. atzinīgi vērtē ES Rīcības plāna 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–
2024. gadam pieņemšanu; pauž nožēlu par 
to, ka EĀDD nav pievērsis pienācīgu 
uzmanību Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas piedāvājumam labas 
iestāžu sadarbības garā aktīvi piedalīties tā 
sagatavošanā; aicina EĀDD un Komisiju 
iesaistīties strukturētā un regulārā dialogā 
ar Parlamenta kompetentajām struktūrām 
par jaunā rīcības plāna īstenošanu, lai 
Parlaments varētu piedalīties rīcības plāna 
darbībās, jo īpaši izmantojot parlamentāro 
diplomātiju, un efektīvi pildīt savas 
pārbaudes funkcijas; iesaka noteikt 
kritēriju un progresa rādītāju kopumu, lai 
efektīvi uzraudzītu rīcības plāna 
īstenošanu; pauž nožēlu arī par to, ka nav 
ņemts vērā pilsoniskās sabiedrības, skarto 
kopienu un atstumto iedzīvotāju grupu 
viedoklis; aicina EĀDD ziņot par progresu, 
kas panākts rīcības plāna mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā šos kritērijus; 
prasa, lai EĀDD regulāri veiktu 
pasākumus, vadoties no Parlamenta 
rezolūcijām un debatēm, kas attiecas uz 
rīcības plāna īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 305
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, 
publiskās varas uzticamības zudums un 
sabiedrības intereses aizstāvošu kolektīvo 
organizāciju vājināšanās; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, 
proti, sniedzot papildu atbalstu darbībām, 
kas veicina un atraisa demokrātiskas 
debates, apkaro nevienlīdzību, dod 
iespējas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, apkaro korupciju un 
stiprina tiesu iestādes;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 306
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, 
publiskās varas uzticamības zudums un 
sabiedrības intereses aizstāvošu kolektīvo 

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, viltus 
ziņu un dezinformācijas izplatīšanās, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, spiediens uz pilsonisko 
sabiedrību, publisko iestāžu uzticamības 
zudums un kolektīvo starptautisko 
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organizāciju vājināšanās; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, 
proti, sniedzot papildu atbalstu darbībām, 
kas veicina un atraisa demokrātiskas 
debates, apkaro nevienlīdzību, dod 
iespējas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, apkaro korupciju un 
stiprina tiesu iestādes;

organizāciju neefektivitāte; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju nostiprināšanu, 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus visā pasaulē, veicināt un atraisīt 
demokrātiskas debates, apkarot 
nevienlīdzību, dot iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkarot 
korupciju un stiprināt tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma un populisma 
pieaugums, nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus visā pasaulē, 
vienlaikus darot vēl vairāk, proti, sniedzot 
papildu atbalstu darbībām, kas veicina un 
atraisa demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, nodrošina pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju darbu, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Or. es

Grozījums Nr. 308
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György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības un 
uz ticību balstītu organizāciju darbības 
iespēju samazināšanās, valstu uzticamības 
zudums, sabiedrības polarizācija un 
sabiedrības intereses aizstāvošu kolektīvo 
organizāciju vājināšanās; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, proti, 
sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas 
veicina un atraisa demokrātiskas debates, 
apkaro netaisnīgo nevienlīdzību, dod 
iespējas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas strādā sabiedrības 
labumam, apkaro korupciju un stiprina 
neatkarīgas un objektīvas tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, polarizācija, pilsoniskās 
sabiedrības darbības iespēju 
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varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

samazināšanās, dezinformācijas kampaņas 
un citi hibrīddraudi, ko rīko iekšējie un 
ārējie dalībnieki, publisko iestāžu 
uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, atbalsta 
dialogu starp dažādiem sabiedrības 
slāņiem, apkaro korupciju un stiprina tiesu 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
hibrīdkarš un dezinformācija pret 
rietumiem, nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
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korupciju un stiprina tiesu iestādes; korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums, sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās, kaut arī uzbrukumi 
plašsaziņas līdzekļu brīvībai un 
mēģinājumi manipulēt ar sabiedrisko 
domu, veicot viltus ziņu izplatīšanu 
sociālajos plašsaziņas līdzekļos, nekad vēl 
nav bijuši tik bieži un spēcīgi; prasa ES un 
tās dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, proti, 
sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas 
veicina un atraisa demokrātiskas debates, 
apkaro nevienlīdzību, dod iespējas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
apkaro korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums, sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās, kā arī dezinformācijas 
izplatīšana dažādos sociālo plašsaziņas 
līdzekļu tīklos; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, proti, 
sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas 
veicina un atraisa demokrātiskas debates, 
apkaro nevienlīdzību, dod iespējas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
apkaro korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 313
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas pilnveidi 
un pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, proti, 
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darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas 
veicina un atraisa demokrātiskas debates, 
apkaro nevienlīdzību, dod iespējas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
apkaro korupciju un stiprina tiesu iestādes; 
uzstāj, ka ir jāievēro suverenitātes un 
teritoriālās integritātes princips, un stingri 
nosoda jebkādu ārvalstu lielvaru politisku 
iejaukšanos vietējo iedzīvotāju dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; pauž bažas par to, ka 
autoritārā prakse, piemēram, pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieku stigmatizēšana par 
"ārvalstu aģentiem", tiek kopēta un 
izplatīta visā pasaulē; prasa ES un tās 
dalībvalstīm arī turpmāk atbalstīt 
demokrātijas institūciju pilnveidi un 
pārredzamus un uzticamus vēlēšanu 
procesus, vienlaikus darot vēl vairāk, proti, 
sniedzot papildu atbalstu darbībām, kas 
veicina un atraisa demokrātiskas debates, 
apkaro nevienlīdzību, dod iespējas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
apkaro korupciju un stiprina tiesu iestādes;

Or. en
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Grozījums Nr. 315
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un stiprina tiesu iestādes;

27. uzskata, ka draudus demokrātiskai 
pārvaldībai un tiesiskumam visā pasaulē 
rada vairāku faktoru kombinācija, tostarp 
tādu kā autoritārisma pieaugums, 
nevienlīdzības un nabadzības 
palielināšanās, pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās, publiskās 
varas uzticamības zudums un sabiedrības 
intereses aizstāvošu kolektīvo organizāciju 
vājināšanās; prasa ES un tās dalībvalstīm 
arī turpmāk atbalstīt demokrātijas 
institūciju pilnveidi un pārredzamus un 
uzticamus vēlēšanu procesus, vienlaikus 
darot vēl vairāk, proti, sniedzot papildu 
atbalstu darbībām, kas veicina un atraisa 
demokrātiskas debates, apkaro 
nevienlīdzību, dod iespējas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, apkaro 
korupciju un nesodāmību, stiprina tiesu 
iestādes un mehānismu saukšanai pie 
atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a nosoda viltotu un nedemokrātisku 
vēlēšanu rīkošanu, ko veic neliberāli 
režīmi, izmantojot negodīgus vēlēšanu 
procesus un nepatiesu vēlēšanu 
leģitimitāti; stingri apstiprina ES un citu 
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attiecīgo starptautisko organizāciju, proti, 
EDSO, lielo nozīmi vēlēšanu novērošanā 
un pareizu un likumīgu demokrātisko 
procesu garantēšanā visā pasaulē, kā arī 
cīņā pret viltus vēlēšanu novērošanu; 
aicina ES vēl vairāk pastiprināt centienus 
vēlēšanu novērošanā un veidot ciešāku 
sadarbību ar starptautiskām 
organizācijām, lai nodrošinātu 
demokrātisku, brīvu, tīru un godīgu 
vēlēšanu norisi;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver, ka korupcija un 
cilvēktiesību pārkāpumi ir cieši 
savstarpēji saistīti; aicina ES cilvēktiesību 
programmā iekļaut cīņu pret korupciju; 
atkārtoti uzsver ES pienākumu aizsargāt 
korupcijas apkarošanas apvienības, 
izmeklējošos žurnālistus un trauksmes 
cēlējus, kuri strādā, lai atklātu korupciju 
un krāpšanu;

Or. en


