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Grozījums Nr. 318
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 319
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, un starptautiskās cilvēktiesības 
nodrošina piekļuvi konkrētiem 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;

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. apstiprina, ka cilvēktiesību 
veicināšana un aizsardzība ir savstarpēji 
saistīta ar klimatrīcību un rīcību vides 
jomā, jo īpaši tāpēc, ka starptautiskās 
cilvēktiesības paredz pasākumus, kas 
nodrošina juridiskos līdzekļus, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. 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;

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. nosoda cilvēktiesību pārkāpumu 
turpināšanos pret vides aktīvistiem; 
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;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. 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 vidi visvairāk 
piesārņojošiem uzņēmumiem uzņemties 
atbildību par savu reakciju uz klimata 
pārmaiņām;
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Or. es

Grozījums Nr. 324
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. 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;

28. 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 
personām uzņemties atbildību par savu 
reakciju uz klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atbalsta tiesībās balstītu pieeju 
klimatrīcības veicināšanai, kas nodrošina 
sabiedrības līdzdalību un tiesu iestāžu 
pieejamību ar klimata pārmaiņām saistītu 
politisku lēmumu pieņemšanā, īstenošanā 
un pārskatīšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 326
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atbalsta tiesībās balstītu pieeju 
klimatrīcības veicināšanai, kas nodrošina 
sabiedrības līdzdalību un tiesu iestāžu 
pieejamību ar klimata pārmaiņām saistītu 
politisku lēmumu pieņemšanā, īstenošanā 
un pārskatīšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 327
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. atbalsta tiesībās balstītu pieeju 
klimatrīcības veicināšanai, kas nodrošina 
sabiedrības līdzdalību un tiesu iestāžu 
pieejamību ar klimata pārmaiņām saistītu 
politisku lēmumu pieņemšanā, īstenošanā 
un pārskatīšanā;

29. uzsver, ka ir vajadzīga iekļaujoša 
un tiesībās balstīta pieeja, lai risinātu 
klimata pārmaiņas un saistītās sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a apstiprina, ka cīņa pret klimata 
pārmaiņām sākas, atbalstot un aizsargājot 
tos, kuri rūpējas par mežiem, ūdeni un 
planētu, un tos, kas ir zemes un 
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teritorijas, kā arī pirmiedzīvotāju kopienu 
un tautu aizstāvji;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām 
misijām, kuru mērķis ir uzturēt mieru;

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās valsts 
vai reģionālā līmenī, tajos ir iesaistītas 
daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tos bieži nevar aprakstīt ne 
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vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un 
tiem ir katastrofālas humanitārās sekas; 
aicina ES stiprināt savu reakciju uz 
konfliktiem, novēršot to pamatcēloņus, 
ieguldot konfliktu novēršanā un 
starpniecības centienos, meklējot un 
saglabājot iespējas rast politiskus 
risinājumus, veidojot partnerības un 
alianses ar līdzīgi domājošām valstīm un 
reģionālām organizācijām, lai veidotu tiltus 
starp karojošajām pusēm un izstrādātu 
miera plānus, iesaistot vairāk sieviešu 
miera uzturēšanas darbā un sniedzot vēl 
lielāku atbalstu civilajām vai militārajām 
misijām, kuru mērķis ir uzturēt mieru;

kā klasiskus iekšzemes bruņotos 
konfliktus, ne kā starptautiskus bruņotos 
konfliktus, kuros ir iesaistītas daudzas 
puses, tostarp nevalstiski bruņoti 
grupējumi un ārvalstu spēki, un tiem ir 
katastrofālas humanitārās sekas, it sevišķi 
tādēļ, ka ir grūti atšķirt kaujiniekus no 
civilpersonām; aicina ES stiprināt savu 
reakciju uz konfliktiem, novēršot to 
pamatcēloņus, ieguldot konfliktu 
novēršanā un starpniecības centienos, 
meklējot un saglabājot iespējas rast 
politiskus risinājumus, veidojot partnerības 
un alianses ar līdzīgi domājošām valstīm 
un reģionālām organizācijām, lai veidotu 
tiltus starp karojošajām pusēm un 
izstrādātu miera plānus, iesaistot vairāk 
sieviešu miera uzturēšanas darbā un 
sniedzot vēl lielāku atbalstu civilajām vai 
militārajām misijām, kuru mērķis ir uzturēt 
mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski dalībnieki, un 
tiem ir katastrofālas humanitārās sekas; 
aicina ES stiprināt savu reakciju uz 
konfliktiem, novēršot to pamatcēloņus, 
ieguldot konfliktu novēršanā un 
starpniecības centienos, meklējot un 
saglabājot iespējas rast politiskus 
risinājumus, veidojot alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, atbalstot mieru un veicinot 
uzticēšanās veidošanas iniciatīvas starp 
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plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

karojošajām pusēm, iesaistot vairāk 
sieviešu miera uzturēšanas darbā un 
sniedzot vēl lielāku atbalstu finansiālajai, 
tehniskajai un personāla palīdzībai, 
civilajām misijām vai militārajām 
operācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus un sniedzot vēl lielāku atbalstu 
civilajām vai militārajām misijām, kuru 
mērķis ir uzturēt mieru; uzsver 
nepieciešamību pastiprināt sieviešu lomu 
konfliktu novēršanā un atrisināšanā, 
miera uzturēšanā, humānajā palīdzībā un 
pēckonflikta atjaunošanas darbībās, kā 
arī cilvēktiesību un demokrātisko reformu 
veicināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, dažreiz 
kā hibrīduzbrukumi vai kiberuzbrukumi, 
tajos ir iesaistītas daudzas puses, tostarp 
teroristu organizācijas un nevalstiski 
aģenti, un tiem ir katastrofālas humanitārās 
sekas; aicina ES stiprināt savu reakciju uz 
konfliktiem, novēršot to pamatcēloņus, 
ieguldot konfliktu novēršanā un 
starpniecības centienos, meklējot un 
saglabājot iespējas rast politiskus 
risinājumus, veidojot partnerības un 
alianses ar līdzīgi domājošām valstīm un 
reģionālām organizācijām, lai veidotu tiltus 
starp karojošajām pusēm un izstrādātu 
miera plānus, iesaistot vairāk sieviešu 
miera uzturēšanas darbā un sniedzot vēl 
lielāku atbalstu civilajām vai militārajām 
misijām, kuru mērķis ir uzturēt mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
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konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, nodrošinot dzimumperspektīvas 
integrēšanu šajos centienos, iesaistot 
vairāk sieviešu miera uzturēšanas darbā un 
sniedzot vēl lielāku atbalstu civilajām vai 
militārajām misijām, kuru mērķis ir uzturēt 
mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu un gados 
jaunu cilvēku miera uzturēšanas darbā un 
sniedzot vēl lielāku atbalstu civilajām vai 
militārajām misijām, kuru mērķis ir uzturēt 
mieru;

Or. en
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Grozījums Nr. 336
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu pārejas 
tiesiskuma un miera uzturēšanas darbā un 
sniedzot vēl lielāku atbalstu civilajām vai 
militārajām misijām, kuru mērķis ir uzturēt 
mieru;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
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ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru, kā arī 
apkarot cilvēku tirdzniecību un seksuālu 
un dzimumbalstītu vardarbību un 
nodrošināt pastāvīgu piekļuvi būtiskiem 
un dzīvību glābjošiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem, piemēram, cilvēkiem ar 
HIV;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 

30. uzsver mūsdienu konfliktu 
sarežģītību, jo tie bieži vien attīstās uz 
vietas valsts vai reģionālā līmenī, tajos ir 
iesaistītas daudzas puses, tostarp teroristu 
organizācijas un nevalstiski aģenti, un tiem 
ir katastrofālas humanitārās sekas; aicina 
ES stiprināt savu reakciju uz konfliktiem, 
novēršot to pamatcēloņus, ieguldot 
konfliktu novēršanā un starpniecības 
centienos, meklējot un saglabājot iespējas 
rast politiskus risinājumus, veidojot 
partnerības un alianses ar līdzīgi 
domājošām valstīm un reģionālām 
organizācijām, lai veidotu tiltus starp 
karojošajām pusēm un izstrādātu miera 
plānus, iesaistot vairāk sieviešu miera 
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uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru;

uzturēšanas darbā un sniedzot vēl lielāku 
atbalstu civilajām vai militārajām misijām, 
kuru mērķis ir uzturēt mieru; uzsver ES 
politikas saskaņotības nodrošināšanas 
svarīgumu teritorijas okupācijas vai 
aneksijas gadījumos; atgādina, ka 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
vajadzētu noteikt ES politiku attiecībā uz 
visām šādām situācijām, tostarp gan 
ieilgušiem okupācijas gadījumiem, 
piemēram, Palestīnā, Rietumsahārā, 
Ziemeļkiprā, gan vairākiem ieilgušiem 
konfliktiem Austrumu partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzsver Turcijas nozīmi jaunu 
konfliktu radīšanā un esošo saasināšanā 
dažādos neaizsargātos reģionos, tostarp, 
bet ne tikai, Sīrijā, Lībijā, Somālijā un 
Kalnu Karabahā; šajā saistībā aicina ES 
pilnībā izbeigt pievienošanās sarunas ar 
Turciju, jo tā neatbalsta Eiropas vērtības 
un nav Eiropas valsts;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b nosoda vardarbību un sistemātisku 
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korupciju, kā arī izrietošos sarežģītos 
konfliktus, ko var tieši saistīt ar 
energoresursu attīstīšanu Mozambikā; 
pauž dziļas bažas par vispārējo 
cilvēktiesību stāvokli Mozambikā, it 
sevišķi ziemeļu reģionā un Kabo Delgado 
provincē; uzsver, ka ir jākliedē 
neskaidrības saistībā ar karu, ko rada 
dažādie dalībnieki, kuri iesaistīti dabas 
resursu izmantošanā, tostarp Mozambikas 
militārie un policijas spēki, valdības 
departamenti, privāti militārie uzņēmumi 
un naftas un gāzes uzņēmumu aģenti; 
turklāt apšauba ārvalstu interešu lomu, 
tostarp, bet ne tikai, Krievijas, Ķīnas, 
Apvienotās Karalistes, kā arī kaimiņos 
esošās Dienvidāfrikas publiskās un 
privātās struktūras; stingri nosoda visus 
patvaļīgas aizturēšanas, piespiedu 
pazušanas un ārpustiesas slepkavību 
gadījumus; turklāt nosoda vardarbību, ko 
īsteno radikāli islāma grupējumi, it sevišķi 
grupējums "al Shabaab", kas apņēmies 
atbalstīt organizāciju "Islāma valsts";

Or. en

Grozījums Nr. 341
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
30.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.c nosoda vardarbības turpināšanos 
Jemenā un nogalināto civiliedzīvotāju 
nesamērīgo skaitu; pauž bažas par to, ka 
konflikta atrisināšana ir uzticēta ārējai 
pusei, proti, Saūda Arābijas un AAE 
aliansei; nosoda Irānas atbalstu hūsītu 
apvērsumam, kas ir destabilizējis Jemenu; 
pauž bažas par to, ka pasaule ir Jemenai 
uzgriezusi muguru, neraugoties uz to, ka 
šī ir izteikti lielākā humanitārā krīze 
pasaulē;



AM\1216306LV.docx 17/175 PE659.051v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 342
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas uzliesmojuma ietekmi uz 
Jemenas veselības aprūpes sistēmu, kas 
nav aprīkota tā, lai spētu risināt šīs 
slimības radītās problēmas un kas ir 
saasinājusi situāciju saistībā ar pārtikas 
nepietiekamību, citu infekcijas slimību, 
piemēram, holeras un denges drudža, 
uzliesmojumiem un konkrētu grupu, 
piemēram, iekšzemē pārvietotu personu, 
migrantu un bēgļu, īpašo neaizsargātību 
pārvietošanas un sliktas sanitārās 
situācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
30.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.b uzsver, ka Jemena joprojām ir 
nomocīta valsts, kuras iedzīvotāji saskaras 
ar tādu postu, kam vajadzētu satricināt 
cilvēces sirdsapziņu; uzsver arī, ka 
starptautiskajai sabiedrībai ir pienākums 
izbeigt patvaļu un ka tai nevajadzētu 
pievērt acis uz smagajiem pārkāpumiem, 
kuri tiek pieļauti Jemenā;

Or. en
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Grozījums Nr. 344
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
30.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.c norāda, ka ir jāpanāk tiesiskums 
visiem starptautisko cilvēktiesību un 
humanitāro tiesību pārkāpumu upuriem, 
un, ņemot vērā joprojām notiekošo 
bruņoto konfliktu, aicina nekavējoties 
pārstāt karadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
galveno starptautisko humanitāro 
organizāciju, piemēram, Starptautiskās 
Sarkanā Krusta komitejas un citu 
organizāciju, neierobežotu piekļuvi 
teritorijām, kurās norisinās konflikti un 
militāra agresija; Covid-19 turpmāka 
globāla uzliesmojuma kontekstā šādai 
piekļuvei ir izšķiroša nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
un ES kritērijus attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt cilvēktiesību vai 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus; atgādina, ka Kopējās 
nostājas 944/2008/KĀDP 2. kritērijs 
uzliek dalībvalstīm pienākumu saistībā ar 
katru ieroču eksporta atļauju pārbaudīt, 
kā saņēmējvalstī tiek ievērotas 
cilvēktiesības; pauž nožēlu par 
daudzajiem gadījumiem, kuros 
dalībvalstis attiecīgajā periodā nav 
ievērojušas šo kritēriju; prasa reformēt 
ieroču eksporta projektu novērtēšanas 
procesu, jo īpaši ieviešot riska 
novērtējumu, kura pamatā ir vispārējā 
situācija valstī, un tādējādi ieviešot 
piesardzības principu; iesaka arī sākt 
diskusijas par 2. kritērija paplašināšanu, 
lai iekļautu tajā demokrātiskas 
pārvaldības rādītājus, kas varētu palīdzēt 
izveidot turpmākus aizsargpasākumus 
pret neplānotām negatīvām sekām, ko 
radījis ieroču eksports; uzstāj, ka ir 
nepieciešama pilnīga pārredzamība un 
dalībvalstu regulāra ziņošana par ieroču 
nodošanu; šajā sakarībā aicina kopējās 
nostājas astoņus kritērijus pārveidot par 
piemērojamiem ES tiesību aktiem, 
izmantojot jaunu regulu, kas būtu līdzīga 
spēkā esošajai Divējāda lietojuma regulai;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu;

Or. es

Grozījums Nr. 348
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus un 
novērošanas un izlūkošanas aprīkojumu, 
ja tas radītu risku, ka importētājvalsts 
varētu veikt vai veicināt nopietnus 
cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro 
tiesību pārkāpumus; uzsver, ka dažas ES 
dalībvalstis ir starp lielākajām ieroču 
eksportētājām pasaulē, un uzskata, ka ir 
svarīgi piemērot un stiprināt 
starptautiskos standartus attiecībā uz 
ieroču tirdzniecību, lai nepieļautu, ka 
kāda no ES dalībvalstīm vai kāds no 
Eiropas uzņēmumiem varētu tieši vai 
netieši iesaistīties vardarbības eskalācijā 
un finansēt cilvēktiesību pārkāpumos 
iesaistītas armijas vai grupas; stingri 
iebilst pret jebkādu KĀDP pārorientāciju 
lielākas militarizācijas virzienā, kas 
vienīgi pastiprina NATO, un uzskata, ka 
Eiropas politika būtu jāorientē tikai uz 
mieru un konfliktu atrisināšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 349
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts vai 
nevalstiski importētāji varētu veikt vai 
veicināt nopietnus cilvēktiesību vai 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 350
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus;

31. aicina dalībvalstis stingri ievērot 
ANO Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantu 
par eksportu un eksporta novērtējumu un 
ES Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu, atsakoties nodot ieročus, ja tas 
radītu risku, ka importētājvalsts varētu 
veikt vai veicināt nopietnus cilvēktiesību 
vai starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumus, arī Eiropas Miera 
mehānisma kontekstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a aicina ES dalībvalstis Eiropas 
Miera mehānismā paredzēt cilvēktiesību 
pīlāru, kura mērķis būtu palīdzēt 
pilsoniskajai sabiedrībai, nodrošinot tai 
ilgtspējīgu finansējumu un atbalstu, arī ar 
programmām ar spēcīgu cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma komponentu 
un ar līdzekļiem, kas piešķirti tieši 
cilvēktiesību aizstāvju kā miera 
veidošanas galveno veicinātāju 
atbalstīšanai; pauž bažas par to, ka 
Eiropas Miera mehānisms pašreizējā 
ierosinātajā redakcijā neparedz 
pienācīgus aizsargpasākumus, lai 
nodrošinātu, ka mehānisma darbības tiek 
veiktas saskaņā ar ES un tās dalībvalstu 
cilvēktiesību pienākumiem; it sevišķi pauž 
bažas par "apmācīt un bruņot" darbībām, 
kas paredz ieroču nodošanu 
partnervalstīm bez nepieciešamajiem 
aizsargpasākumiem, kuri garantētu šo 
valstu atbilstību starptautiskajām 
cilvēktiesībām; aicina ES dalībvalstis 
gaidāmajā Eiropas Miera mehānismā 
iekļaut cilvēktiesību aizsargpasākumus, 
tostarp obligātu atbilstību stingram 
politikas satvaram par pienācīgu rūpību 
cilvēktiesību jomā saistībā ar aizsardzības 
un drošības jautājumiem, balstoties uz 
ANO pienācīga rūpība cilvēktiesību jomā 
politiku, kā arī obligātu ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumu veikšanu 
ciešā sadarbībā ar vietējo un starptautisko 
pilsonisko sadarbību, un izveidot 
neatkarīgu sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, kas skartajiem iedzīvotājiem 
un vietējām ieinteresētajām personām 
nodrošinātu tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus pārkāpumu gadījumā saistībā ar 
Eiropas Miera mehānismam nodoto 
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aprīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu 
dalībvalstis nodrošināt SKT pienācīgus 
finanšu resursus, lai tā varētu izpildīt 
uzdevumus, ko paredz tās pilnvaras; pauž 
dziļu nožēlu par uzbrukumiem SKT un, 
visbeidzot, nosoda individuālās sankcijas, 
ko ASV noteikusi pret tās darbiniekiem, jo 
īpaši pret SKT galveno prokuroru, 
norādīdams, ka tas nav pieņemami; 
uzsver, ka SKT ir vienīgā starptautiskā 
iestāde, kas spēj saukt pie atbildības par 
dažiem no visšausminošākajiem 
noziegumiem pasaulē un aizsargāt 
cietušos, kuriem nav citu tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu; aicina ES turpināt 
aizsargāt SKT neatkarību un objektivitāti 
pret uzbrukumiem, kuru mērķis ir kavēt 
starptautiskās kriminālās tiesvedības 
darbību; atkārtoti iesaka izveidot Eiropas 
Novērošanas centru nesodāmības 
nepieļaušanai, apkarošanai un atbildībai 
par to;

32. atkārtoti apstiprina savu atbalstu 
Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT);

Or. en

Grozījums Nr. 353
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

32. atkārtoti apstiprina savu atbalstu 
Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT) un 
aicina Romas statūtu dalībvalstis turpināt 
nodrošināt SKT pietiekamus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras un pašreizējās 
iespējas; pauž bažas par pašreizējo 
nelīdzsvarotību starp tiesas lielajām 
izmaksām un lietu zemajiem sekmīgu 
rezultātu rādītājiem; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu, bet iesaka 
SKT savā atlases procesā koncentrēt 
uzmanību uz lietām, kurās tā faktiski 
spētu panākt rezultātus, nevis dzīties 
pakaļ pilnvērtīgām demokrātijām ar 
spēcīgu tiesību sistēmu; uzsver, ka SKT 
nevajadzētu uzņemties lietas ar ļoti 
apšaubāmu juridisko un faktisko pamatu, 
kurās ir minimāla iespēja uzsākt reālu 
tiesvedību, jo tas var apdraudēt centienus 
panākt vispārēju tiesiskumu un apdraudēt 
pašas krimināltiesas ticamību un nākotni; 
aicina ES turpināt aizsargāt SKT 
neatkarību un objektivitāti pret 
uzbrukumiem, kuru mērķis ir kavēt 
starptautiskās kriminālās tiesvedības 
darbību; atkārtoti iesaka izveidot Eiropas 
Novērošanas centru nesodāmības 
nepieļaušanai, apkarošanai un atbildībai 
par to;

Or. en

Grozījums Nr. 354
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT; aicina SKT 
objektīvi un neatkarīgi turpināt tās darbu 
un aizsargāt arī reliģiskās minoritātes, 
kas ir tās Statūtos paredzēto nežēlīgo 
noziegumu upuri; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
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visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai 
un atbildībai par to;

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, jo īpaši pret 
SKT galveno prokuroru, norādīdams, ka 
tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 357
Gheorghe-Vlad Nistor

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž nožēlu par 
uzbrukumiem SKT un nosoda individuālās 
sankcijas, ko ASV noteikusi pret tās 
darbiniekiem, jo īpaši pret SKT galveno 
prokuroru; uzsver, ka SKT ir vienīgā 
starptautiskā iestāde, kas spēj saukt pie 
atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
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(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai 
un atbildībai par to;

(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
un visas tās dalībvalstis turpināt aizsargāt 
SKT neatkarību un objektivitāti pret 
uzbrukumiem, kuru mērķis ir kavēt 
starptautiskās kriminālās tiesvedības 
darbību; mudina Komisiju palīdzēt 
apkarot starptautiskus noziegumus, 
izstrādājot vērienīgu programmu, lai 
pilnveidotu dalībvalstu un arī trešo valstu 
spēju savās iekšzemes tiesību sistēmās 
piemērot vispārējas jurisdikcijas principu;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT prokuroru, norādīdams, ka tas 
nav pieņemami, un aicina dalībvalstis 
īstenot konkrētu rīcību, lai atceltu šīs 
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pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

sankcijas un atbalstītu skartās puses; 
uzsver, ka SKT ir vienīgā starptautiskā 
iestāde, kas spēj saukt pie atbildības par 
dažiem no visšausminošākajiem 
noziegumiem pasaulē un aizsargāt cietušos, 
kuriem nav citu tiesiskās aizsardzības 
līdzekļu; atzīst neatkarīgu ekspertu 
pārbaudes darbu, ar kura palīdzību ir 
paredzēts apzināt reformas jomas, un 
aicina SKT īstenot visus vajadzīgos 
pasākumus, lai uzlabotu savus rezultātus, 
efektivitāti un pozitīvo ietekmi, it sevišķi 
uz kopienām un upuriem, kurus skar 
tiesas darbs; aicina ES turpināt aizsargāt 
SKT neatkarību un objektivitāti pret 
uzbrukumiem, kuru mērķis ir kavēt 
starptautiskās kriminālās tiesvedības 
darbību; atkārtoti iesaka izveidot Eiropas 
Novērošanas centru nesodāmības 
nepieļaušanai, apkarošanai un atbildībai 
par to;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
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un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to; aicina Komisiju un 
EĀDD izpētīt veidus un iesniegt jaunus 
instrumentus, lai palīdzētu no 
starptautisko cilvēktiesību un 
starptautisko humanitāro tiesību 
pārkāpumiem cietušajiem piekļūt 
starptautiskajām tiesām un saņemt 
tiesisko aizsardzību un atlīdzību, tostarp 
palielinot valstu, kas nav ES dalībvalstis, 
spēju piemērot universālās jurisdikcijas 
principu savās valsts tiesību sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
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objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to; atkārtoti aicina PV/AP 
iecelt ES īpašo pārstāvi starptautisko 
humanitāro tiesību un starptautiskā 
taisnīguma jomā ar pilnvarām 
popularizēt, iekļaut un pārstāvēt ES 
apņemšanos cīnīties pret nesodāmību;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to;

32. atkārtoti apstiprina savu nelokāmo 
atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai 
(SKT) un aicina Romas statūtu dalībvalstis 
nodrošināt SKT pienācīgus finanšu 
resursus, lai tā varētu izpildīt uzdevumus, 
ko paredz tās pilnvaras; pauž dziļu nožēlu 
par uzbrukumiem SKT un, visbeidzot, 
nosoda individuālās sankcijas, ko ASV 
noteikusi pret tās darbiniekiem, jo īpaši 
pret SKT galveno prokuroru, norādīdams, 
ka tas nav pieņemami; uzsver, ka SKT ir 
vienīgā starptautiskā iestāde, kas spēj saukt 
pie atbildības par dažiem no 
visšausminošākajiem noziegumiem pasaulē 
un aizsargāt cietušos, kuriem nav citu 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu; aicina ES 
turpināt aizsargāt SKT neatkarību un 
objektivitāti pret uzbrukumiem, kuru 
mērķis ir kavēt starptautiskās kriminālās 
tiesvedības darbību; atkārtoti iesaka 
izveidot Eiropas Novērošanas centru 
nesodāmības nepieļaušanai, apkarošanai un 
atbildībai par to; aicina ES dalībvalstis un 
ES Genocīda apkarošanas tīklu atbalstīt 
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ANO izmeklēšanas grupas centienus 
savākt, saglabāt un uzglabāt pierādījumus 
par patlaban notiekošajiem vai tikko 
pastrādātajiem noziegumiem, lai šie 
pierādījumi neietu zudībā;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a aicina ES un tās dalībvalstis 
mudināt visas ANO dalībvalstis ratificēt 
un īstenot Romas statūtus; aicina Romas 
statūtu dalībvalstis sadarboties ar SKT;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
32.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.b uzsver sieviešu lomu konfliktu 
novēršanā un atrisināšanā, miera 
uzturēšanā, humānajā palīdzībā un 
pēckonflikta atjaunošanas darbībās, kā 
arī cilvēktiesību un demokrātisko reformu 
veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler
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Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 
kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pastāvīgiem pārkāpējiem; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka ANO 2019. gada 
30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar 
konfliktiem saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 
kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pārkāpējiem; uzsver, ka ir 
jānodrošina, lai sievietēm, kuras kara 
laikā ir kļuvušas par izvarošanas 
upuriem, nodrošinātu visu vajadzīgo un 
drošu medicīnisko un psiholoģisko 
palīdzību un pakalpojumus, tostarp droša 
aborta iespējas, kā paredz starptautiskās 
humanitārās tiesības; turklāt atzinīgi vērtē 
to, ka ANO 2019. gada 30. oktobrī 
izveidoja Globālu fondu ar konfliktiem 
saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 
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kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pastāvīgiem pārkāpējiem; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka ANO 2019. gada 
30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar 
konfliktiem saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pastāvīgiem pārkāpējiem, un aicina 
ES apkarot nesodāmību par seksuālo un 
reproduktīvo tiesību pārkāpumiem 
konflikta apstākļos un atbalstīt sieviešu 
un meiteņu tiesības uz patiesību, 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un kompensāciju par šo tiesību 
pārkāpumiem, kā arī atbalstīt piekļuvi 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pamatpakalpojumiem visām konflikta 
skartajām sievietēm un meitenēm; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka ANO 2019. gada 
30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar 
konfliktiem saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 
kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pastāvīgiem pārkāpējiem; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka ANO 2019. gada 
30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar 

33. atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes (ANO DP) Rezolūciju Nr. 2467 
par seksuālu vardarbību, kas saistīta ar 
konfliktiem, un visas saistītās ANO DP 
rezolūcijas, sākot ar ANO DP Rezolūciju 
Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, 
kurā apstiprināta ANO DP apņemšanās 
novērst seksuālas vardarbības kā kara un 
terorisma taktikas izmantošanu, liekot lietā 
visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 
sankcijas un citus mērķtiecīgus pasākumus 
pret pastāvīgiem pārkāpējiem, un aicina 
ES apkarot nesodāmību par seksuālo un 
reproduktīvo tiesību pārkāpumiem 
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konfliktiem saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

konflikta apstākļos un atbalstīt sieviešu 
un meiteņu tiesības uz patiesību, 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem un kompensāciju par šo tiesību 
pārkāpumiem, kā arī atbalstīt piekļuvi 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
pamatpakalpojumiem visām konflikta 
skartajām sievietēm un meitenēm; turklāt 
atzinīgi vērtē to, ka ANO 2019. gada 
30. oktobrī izveidoja Globālu fondu ar 
konfliktiem saistītu seksuālu vardarbību 
pārdzīvojušajām personām, lai palīdzētu 
tām saņemt kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a uzsver saikni starp cilvēktiesību 
pārkāpumiem un plaši izplatīto 
nesodāmību un pārskatatbildības 
trūkumu valstīs un reģionos, kurus 
izpostījuši konflikti vai kuru raksturīga 
iezīme ir politiski motivēta iebiedēšana, 
diskriminācija, aizskaršana un 
uzbrukumi, nolaupīšana, vardarbīgas 
policijas darbības, patvaļīgi aresti un 
spīdzināšanas gadījumi, un nogalināšana; 
aicina starptautisko sabiedrību atbalstīt 
pasākumus ar mērķi cīnīties pret 
nesodāmību un veicināt pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Fabio Massimo Castaldo

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

33.a uzsver saikni starp cilvēktiesību 
pārkāpumu pieaugumu un plaši izplatīto 
nesodāmību un pārskatatbildības 
trūkumu; aicina ES atbalstīt pasākumus 
ar mērķi cīnīties pret nesodāmību un 
veicināt pārskatatbildību, jo īpaši 
reģionos, kur nesodāmības dinamika ir 
izdevīga tiem, kuriem ir vislielākā 
atbildība un kuri apspiež cietušos;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a uzsver saikni starp cilvēktiesību 
pārkāpumu pieaugumu un nesodāmību 
un pārskatatbildības trūkumu reģionos, 
kurus skāruši konflikti vai kuru 
raksturīga iezīme ir iebiedēšana, 
diskriminācija un politiska agresija, 
patvaļīgi aresti un spīdzināšanas 
gadījumi; aicina starptautisko sabiedrību 
atbalstīt pasākumus ar mērķi cīnīties pret 
nesodāmību un veicināt pārskatatbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu svītrots
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ES cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi 
piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu 
efektīvi īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

Or. sk

Grozījums Nr. 372
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu 
ES cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi 
piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu 
efektīvi īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 373
Miguel Urbán Crespo
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Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu 
ES cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi 
piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu 
efektīvi īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. uzskata, ka jebkāda veida 
sankcijām ir dramatiska ietekme uz 
cilvēkiem dažādās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 374
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību; uzsver uz strukturālu dialogu 
balstītas pieejas nozīmīgumu cilvēktiesību 
aizsargāšanā un piemērošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Petras Auštrevičius, Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu, proti, 
Eiropas Magņicka aktu, kā būtisku daļu 
no ES spēkā esošā cilvēktiesību un 
ārpolitikas instrumentu kopuma, tādējādi 
stiprinot ES kā globāla cilvēktiesību 
rīcībspēka lomu un dodot iespēju piemērot 
mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kas 
ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, tostarp korupcijas 
noziegumiem, vai piedalās tajos; uzsver, ka 
ir svarīgi piešķirt pietiekamus resursus, lai 
to varētu efektīvi īstenot; prasa izveidot ES 
līmeņa padomdevēju komiteju ar 
Parlamenta līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu vai ES 
Magņicka aktu kā būtisku daļu no ES 
spēkā esošā cilvēktiesību un ārpolitikas 
instrumentu kopuma, tādējādi stiprinot ES 
kā globāla cilvēktiesību rīcībspēka lomu un 
dodot iespēju piemērot mērķtiecīgas 
sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas 
par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem 
vai piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi 
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pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu 
efektīvi un ātri īstenot; prasa izveidot ES 
līmeņa padomdevēju komiteju ar 
Parlamenta līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu, proti, tā 
saukto ES Magņicka aktu, kā būtisku daļu 
no ES spēkā esošā cilvēktiesību un 
ārpolitikas instrumentu kopuma, tādējādi 
stiprinot ES kā globāla cilvēktiesību 
rīcībspēka lomu un dodot iespēju piemērot 
mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kas 
ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem vai piedalās tajos; uzsver, ka 
ir svarīgi piešķirt pietiekamus resursus, lai 
to varētu efektīvi īstenot; prasa izveidot ES 
līmeņa padomdevēju komiteju ar 
Parlamenta līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu (tā 
saukto Magņicka aktu) kā būtisku daļu no 
ES spēkā esošā cilvēktiesību un ārpolitikas 
instrumentu kopuma, tādējādi stiprinot ES 
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cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

kā globāla cilvēktiesību rīcībspēka lomu un 
dodot iespēju piemērot mērķtiecīgas 
sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas 
par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem 
vai piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi 
piešķirt pietiekamus resursus, lai to varētu 
efektīvi īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi, lai šī 
sistēma atbilstu ES likumības pārbaudes 
mehānismam; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību;

34. prasa pieņemt un īstenot globālu ES 
cilvēktiesību sankciju mehānismu kā 
būtisku daļu no ES spēkā esošā 
cilvēktiesību un ārpolitikas instrumentu 
kopuma, tādējādi stiprinot ES kā globāla 
cilvēktiesību rīcībspēka lomu un dodot 
iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
pret personām, kas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
piedalās tajos; uzsver, ka ir svarīgi piešķirt 
pietiekamus resursus, lai to varētu efektīvi 
īstenot; prasa izveidot ES līmeņa 
padomdevēju komiteju ar Parlamenta 
līdzdalību; uzsver, ka šāds mehānisms 
palīdzēs novērst cilvēktiesību 
pārkāpumus, apkarot nesodāmību un 
aizsargāt cilvēktiesību aktīvistus un 
aizstāvjus visā pasaulē, kā arī uzsver, ka ir 
svarīgi, lai Eiropas Savienība efektīvi 
reaģētu uz cilvēktiesību sankcijām, 
izmantojot kvalificēta balsu vairākuma 
balsošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a asi nosoda jebkādus cilvēktiesību 
pārkāpumus visā pasaulē; aicina Padomi 
ātri izveidot patstāvīgu, elastīgu un 
reaģētspējīgu ES mēroga sankciju režīmu, 
kurš dotu iespēju vērsties pret ikvienu 
personu, valsts un nevalstisku dalībnieku 
un citām struktūrām, kas ir atbildīgas par 
smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un 
sistēmisku korupciju vai iesaistītas šādos 
pārkāpumos vai korupcijā; ir stingri 
pārliecināts, ka šāds režīms ir būtiska ES 
pašreizējo cilvēktiesību un ārpolitikas 
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instrumentu klāsta daļa un nostiprinātu 
ES lomu, ko tā pilda kā globāls 
cilvēktiesību spēks, jo īpaši cīnoties pret 
nesodāmību un atbalstot vardarbības 
upurus un cilvēktiesību aizstāvjus visā 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
34.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.b pieņem zināšanai Globālo 
Magņicka likumu, ko ASV Kongress 
pieņēma 2016. gadā, papildinot 
2012. gada Sergeja Magņicka tiesiskuma 
atbildības likumu, kura mērķis bija 
noteikt sankcijas pret personām, kas 
atbildīgas par pretkorupcijas aktīvista un 
advokāta Sergeja Magņicka nāvi 
pirmstiesas apcietinājumā Krievijas 
cietumā pēc necilvēcisku apstākļu, 
nevērības un spīdzināšanas pārciešanas; 
atzinīgi vērtē to, ka aizvien lielāks skaits 
valstu pieņem līdzīgus likumus;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a atzinīgi vērtē Padomes lēmuma 
pieņemšanu par mērķtiecīgiem 
ierobežojošiem pasākumiem, ar kuriem 
attur no kiberuzbrukumiem un reaģē uz 
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kiberuzbrukumiem, kas rada ārējos 
draudus ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
attiecībā uz kiberuzbrukumiem trešām 
valstīm vai starptautiskām organizācijām, 
ja ierobežojošie pasākumi tiek uzskatīti 
par nepieciešamiem kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas (KĀDP) mērķu 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atzinīgi vērtē darbu un ieguldījumu 
cīņā pret nesodāmību, ko sniedz ANO 
īpašā referente jautājumos par ārpustiesas, 
tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi 
Agnès Callamard, izmeklējot iespējamas 
ārpustiesas slepkavības 2019. gadā, kaut arī 
pret viņu tiek vērsta iebiedēšana un draudi;

35. atzinīgi vērtē darbu un ieguldījumu 
cīņā pret nesodāmību, ko sniedz ANO 
īpašā referente jautājumos par ārpustiesas, 
tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi 
Agnès Callamard, izmeklējot iespējamas 
ārpustiesas slepkavības 2019. gadā, 
piemēram, par žurnālista Jamal 
Khashoggi noslepkavošanu, kaut arī pret 
viņu tiek vērsta iebiedēšana un draudi;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a atgādina par ANO novērtējuma 
ziņojumiem par izpildi un koriģējošo 
atbalstu saistībā ar seksuālu izmantošanu 
un vardarbību, ko miera uzturēšanas 
operācijās veicis ANO vai ar to saistīts 
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personāls; uzsver, ka ANO, ES 
dalībvalstīm un ES KDAP struktūrām bez 
kavēšanās un ar stingru apņēmību ir 
jāizmeklē, jāsauc pie atbildības un 
jānotiesā visi ANO, dalībvalstu un ES 
darbinieki, kuri ir vainīgi seksuālā 
vardarbībā; atgādina, ka ir jāreformē 
attiecīgās struktūras, lai izbeigtu ANO un 
ES darbinieku nesodāmību un lai 
izveidotu funkcionējošus un pārredzamus 
kontroles un pārskatatbildības 
mehānismus; uzskata, ka ir nepieņemami, 
ka tiesvedības ierosināšana par iespējamo 
vardarbību joprojām ir pilnīgi brīvprātīga 
un atkarīga no valsts, kas nodrošina 
karaspēku; pauž pārliecību, ka šādus 
smagus noziegumus var samazināt un 
novērst arī ar apmācību un izglītību; 
atgādina, ka ir steidzami jānovērš šādi 
noziegumi nākotnē, cita starpā tādēļ, lai 
atjaunotu vietējo iedzīvotāju uzticēšanos 
starptautiskajai miera uzturēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē;

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē; 
izsaka īpašu nosodījumu Turcijai, kas ir 
valsts ar lielāko ieslodzīto žurnālistu 
skaitu pasaulē un tomēr turpina 
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pievienošanās Eiropas Savienībai 
procedūru, kura būtu nekavējoties 
jāaptur;

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
Hannah Neumann

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē;

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu, 
iebiedēšanu, šantažēšanu un attālinātu 
digitālo un fizisku novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē; 
mudina ES delegācijas un dalībvalstu 
pārstāvniecības turpināt izmantot 
publisko diplomātiju un demaršus, lai 
aplūkotu atsevišķas cilvēktiesību aizstāvju 
lietas un attiecīgā gadījumā atvieglotu 
ārkārtas vīzu izdošanu, kā arī nodrošinātu 
pagaidu patvērumu ES dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē;

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē; 
aicina izbeigt visus uzbrukumus, atbrīvot 
patvaļīgi aizturētās personas un saukt 
vainīgos pie atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē;

36. nosoda cilvēktiesību aizstāvju 
slepkavības, patvaļīgu aizturēšanu, 
spīdzināšanu, vajāšanu, aizskaršanu un 
attālinātu digitālo novērošanu, kā arī pret 
viņiem vērstas nomelnošanas kampaņas; ar 
lielām bažām norāda uz to cilvēktiesību 
aizstāvju zemes un vides jomā lielo skaitu, 
kuri 2019. gadā tika nogalināti vai 
piedzīvoja vardarbīgus uzbrukumus tādēļ, 
ka aizstāvēja dabas resursus un personu 
tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē; 
norāda, ka cilvēktiesību aizstāves sievietes 
saskaras ar tieši pret sievietēm vērstiem 
draudiem un vardarbību, un aicina ES 
garantēt viņu piekļuvi aizsardzības 
mehānismiem, resursiem un politiskam 
atbalstam;

Or. en
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Grozījums Nr. 390
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a nosoda visu veidu vardarbību, 
iebiedēšanu un šantāžu, kas vērsta pret 
cilvēktiesību aizstāvju un viņu advokātu 
ģimenēm, kā arī pret tiem, kas viņus 
atbalsta un jūt viņiem līdzi;

Or. pl

Grozījums Nr. 391
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a aicina ES un tās dalībvalstis 
izstrādāt stratēģisku un augsta līmeņa 
redzējumu, lai apkarotu pieaugošos 
globālos uzbrukumus cilvēktiesību 
aizstāvjiem, arī pieņemot ES Ārlietu 
padomes stingrus secinājumus, kuros ES 
ārlietu ministriem vajadzētu kopīgi 
izklāstīt augsta līmeņa stratēģiju ES 
globālai rīcībai attiecībā uz cilvēktiesību 
aizstāvjiem, it sevišķi pievēršoties 
cilvēktiesību aizstāvju apcietināšanas 
gadījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena
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Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a aicina ES un tās dalībvalstis 
izstrādāt stratēģisku un augsta līmeņa 
redzējumu, lai apkarotu pieaugošos 
globālos uzbrukumus cilvēktiesību 
aizstāvjiem, arī pieņemot ES Ārlietu 
padomes stingrus secinājumus, kuros ES 
ārlietu ministriem vajadzētu kopīgi 
izklāstīt augsta līmeņa stratēģiju ES 
globālai rīcībai attiecībā uz cilvēktiesību 
aizstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 393
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a pauž īpašas bažas par to, ka 
aizvien pieaug notiesāšanas gadījumu 
skaits, neievērojot starptautiskajās tiesībās 
paredzētos obligātos taisnīgas tiesas 
standartus; aicina ES turpināt izmantot 
sadarbību un diplomātiju, lai censtos 
panākt, ka ikviena persona saņem 
taisnīgu tiesu;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Miguel Urbán Crespo

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

36.a norāda, ka cilvēktiesību aizstāves 
sievietes saskaras ar dzimumbalstītu 
vardarbību un nevar piekļūt pietiekamiem 
resursiem un aizsardzības mehānismiem; 
nosoda to, ka cilvēktiesību aizstāves 
sievietes un sieviešu tiesību aktīvisti 
joprojām saskaras ar seksuāliem 
uzbrukumiem, draudiem, iebiedēšanu, 
kriminālvajāšanu un pat nogalināšanu; 
saskaņā ar ANO gada ziņojumu par 
cilvēktiesību aizstāvjiem apstiprina, ka 
politisko vadītāju mizoginiskas, 
seksistiskas un homofobiskas runas 
pēdējos gados ir ļāvušas vardarbību pret 
cilvēktiesību aizstāvēm sievietēm sākt 
uzskatīt par kaut ko normālu; uzsver, ka 
ES ir jānodrošina politisks atbalsts, 
pastiprināta aizsardzība un lielāki finanšu 
piešķīrumi neatkarīgām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas veicina 
sieviešu un meiteņu tiesības visās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
Hannah Neumann

Rezolūcijas priekšlikums
36.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.b ar lielām bažām atzīmē pieaugošos 
uzbrukumus vides un zemes aizstāvjiem, 
kas dažās pasaules daļās ir sasnieguši 
līmeni, kāds parasti novērojams kara 
zonās; šajā saistībā uzsver šo personu 
lielo neaizsargātību un nepieciešamību 
pēc pienācīgas aizsardzības, lai viņi 
varētu savu darbu veikt, nebaidoties no 
aizskaršanas un vajāšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 396
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
36.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.b uzsver klimata aizstāvju būtisko 
nozīmi un viņu īpaši sarežģīto stāvokli 
saistībā ar daudzajiem draudiem, ar 
kuriem viņi saskaras, tostarp agresijas un 
vardarbības izpausmēm;

Or. pl

Grozījums Nr. 397
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
36.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.c vērš uzmanību uz klimata aizstāvju 
biežajiem arestiem, pret viņiem vērsto 
iebiedēšanu, vardarbību un spīdzināšanu, 
īpašu uzmanību pievēršot klimata 
aizstāvjiem un pamatiedzīvotājiem 
Latīņamerikā, kur pastāvīgi palielinās to 
cilvēku skaits, kuri ir aizturēti vai 
zaudējuši dzīvību savu klimata aktivitāšu 
dēļ;

Or. pl

Grozījums Nr. 398
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums



PE659.051v01-00 52/175 AM\1216306LV.docx

LV

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo 
valstu iestādēm, tiesas procesu 
novērošana, aizturēto cilvēktiesību 
aizstāvju apmeklējumi, pārcelšanas 
atbalsts un publiski paziņojumi ir būtiski 
šīs politikas īstenošanas instrumenti; 
aicina ES un tās dalībvalstis pastiprināt 
centienus, rīkojoties vienotāk un 
izmantojot šos instrumentus saskaņoti un 
vienādi pret visām valstīm gadījumos, kad 
ir pārkāptas cilvēktiesību aizstāvju 
tiesības; uzsver Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo 
darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek 
pārkāptas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 399
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas elementi; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 
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saskaņoti un vienādi pret visām valstīm 
gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību 
aizstāvju tiesības; uzsver Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo 
darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

saskaņoti un bez izņēmuma gadījumos, kad 
ir pārkāptas cilvēktiesību aizstāvju tiesības; 
uzsver Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas pastāvīgo darbu 
2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 
saskaņoti un vienādi pret visām valstīm 
gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību 
aizstāvju tiesības; uzsver Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo 
darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs un sadarbība 
ar trešo valstu iestādēm, tiesas procesu 
novērošana, aizturēto cilvēktiesību 
aizstāvju apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts 
un publiski paziņojumi ir būtiski šīs 
politikas īstenošanas instrumenti; aicina ES 
un tās dalībvalstis pastiprināt centienus, 
rīkojoties vienotāk un izmantojot šos 
instrumentus saskaņoti un vienādi pret 
visām valstīm gadījumos, kad ir pārkāptas 
cilvēktiesību aizstāvju tiesības; uzsver 
Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas pastāvīgo darbu 
2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas; 
pauž nožēlu, ka tas bija vajadzīgs, bet 
atzinīgi vērtē lēmumu apturēt Saharova 
balvas laureātes Aung San Suu Kyi dalību 
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Saharova balvas kopienā, jo viņa 
nerīkojas un pieņem Mjanmā notiekošos 
noziegumus pret rohingu kopienu;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 
saskaņoti un vienādi pret visām valstīm 
gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību 
aizstāvju tiesības; uzsver Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo 
darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
tikšanās ar cilvēktiesību aizstāvjiem valstu 
apmeklējumu laikā, aizturēto cilvēktiesību 
aizstāvju apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts 
un publiski paziņojumi ir būtiski šīs 
politikas īstenošanas instrumenti; aicina ES 
un tās dalībvalstis pastiprināt centienus, 
rīkojoties vienotāk un izmantojot šos 
instrumentus saskaņoti un vienādi pret 
visām valstīm gadījumos, kad ir pārkāptas 
cilvēktiesību aizstāvju tiesības; uzsver 
Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas pastāvīgo darbu 
2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena
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Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 
saskaņoti un vienādi pret visām valstīm 
gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību 
aizstāvju tiesības; uzsver Parlamenta un tā 
Cilvēktiesību apakškomitejas pastāvīgo 
darbu 2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

37. aicina ES iestādes pastiprināt 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ir 
svarīga un neatņemama Savienības 
ārpolitikas cilvēktiesību jomā sastāvdaļa; 
uzsver, ka politiskais dialogs ar trešo valstu 
iestādēm, tiesas procesu novērošana, 
aizturēto cilvēktiesību aizstāvju 
apmeklējumi, pārcelšanas atbalsts un 
publiski paziņojumi ir būtiski šīs politikas 
īstenošanas instrumenti; aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt centienus, rīkojoties 
vienotāk un izmantojot šos instrumentus 
saskaņoti un vienādi pret visām valstīm 
gadījumos, kad ir pārkāptas cilvēktiesību 
aizstāvju tiesības; aicina ES un tās 
dalībvalstis šajā saistībā izdot ikgadējus 
Padomes secinājumus par cilvēktiesību 
aizstāvjiem, apzinot viņu darbības 
cilvēktiesību aizstāvības jomā un izklāstot 
augstākā līmeņa stratēģiskas apņemšanās 
attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem; 
uzsver Parlamenta un tā Cilvēktiesību 
apakškomitejas pastāvīgo darbu 
2019. gadā, ko tie veikuši, atbalstot 
cilvēktiesību aizstāvjus un pievēršot 
uzmanību viņu situācijai, tostarp arī 
Saharova balvas laureātu un kandidātu 
situācijai, jo īpaši gadījumos, kad viņi ir 
apdraudēti vai viņu tiesības tiek pārkāptas;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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37.a aicina ES un tās dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai panāku 
apcietināto cilvēktiesību aizstāvju 
atbrīvošanu, ietverot tādu apcietināto 
cilvēktiesību aizstāvju gadījumus, kuri 
parāda, kā represīvas valdības visā 
pasaulē izmanto tiesību aktus, lai 
apmelotu un apklusinātu cilvēktiesību 
aizstāvjus; uzsver, ka šādi gadījumi ietver 
Eiropas Parlamenta Saharova balvas 
laureātus Nasrin Soutoudeh (Irāna) and 
Illham Tohti, (Ķīna), Abdulhadi Al 
Kawaja (Bahreina), Germain Rukuki 
(Burundi), Dawit Issak (Eritreja), 
Mohamed al- Roken (AAE) un Atena 
Daemi (Irāna);

Or. en

Grozījums Nr. 404
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a aicina ES un tās dalībvalstis: 1) 
uzlabot piekļuvi ES vīzām cilvēktiesību 
aizstāvju īstermiņa pārvietošanai, it 
sevišķi iekļaujot norādījumus ES Vīzu 
rokasgrāmatā par atvieglojumu 
piešķiršanu cilvēktiesību aizstāvjiem un 
viņu ģimenes locekļiem; 2) politiskā 
līmenī noteikti apstiprināt cilvēktiesību 
aizstāvju mobilitātes un piekļuves ES 
nozīmīgumu saistībā ar Savienības 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem; un 
3) strādāt pie grozījumu ieviešanas tiesību 
aktos par vīzām, it sevišķi Vīzu kodeksā;

Or. en

Grozījums Nr. 405
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Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
Hannah Neumann, Tineke Strik

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a aicina ES un tās dalībvalstis: 1) 
uzlabot piekļuvi ES vīzām cilvēktiesību 
aizstāvju īstermiņa pārvietošanai, it 
sevišķi iekļaujot norādījumus ES Vīzu 
rokasgrāmatā par atvieglojumu 
piešķiršanu cilvēktiesību aizstāvjiem un 
viņu ģimenes locekļiem; 2) politiskā 
līmenī noteikti apstiprināt cilvēktiesību 
aizstāvju mobilitātes un piekļuves ES 
nozīmīgumu saistībā ar Savienības 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem; un 
3) strādāt pie grozījumu ieviešanas tiesību 
aktos par vīzām, it sevišķi Vīzu kodeksā;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
37.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.b aicina ES un tās dalībvalstis: 1) 
uzlabot piekļuvi ES vīzām cilvēktiesību 
aizstāvju īstermiņa pārvietošanai, it 
sevišķi iekļaujot norādījumus ES Vīzu 
rokasgrāmatā par atvieglojumu 
piešķiršanu cilvēktiesību aizstāvjiem un 
viņu ģimenes locekļiem; 2) politiskā 
līmenī noteikti apstiprināt cilvēktiesību 
aizstāvju mobilitātes un piekļuves ES 
nozīmīgumu saistībā ar Savienības 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem; un 
3) strādāt pie grozījumu ieviešanas tiesību 
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aktos par vīzām, it sevišķi Vīzu kodeksā;

Or. en

Grozījums Nr. 407
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a aicina ES iestādes atzīt tādu uz 
ticību balstītu organizāciju kā 
cilvēktiesību aizstāvji nozīmīgumu, jo 
reliģiskām kopienām ir liela nozīme 
humanitāro krīžu risināšanā; reliģijas var 
dažādos veidos palīdzēt veicināt mieru, 
panākt vardarbības neesību savās 
kopienās un uzsvērt vispārēju cieņu pret 
tiesiskumu un cilvēktiesībām; reliģiskām 
kopienām piemīt vajadzīgais potenciāls 
pārvaldīt konfliktus un sarunās 
funkcionēt kā galvenajam starpniekam 
jaunattīstības valstīs, kurās norisinās 
politiskā pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
37.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.c aicina ES un tās dalībvalstis kā 
pielikumu ES pamatnostādnēs par 
cilvēktiesību aizstāvjiem pieņemt 
instrumentu kopumu attiecībā uz 
cilvēktiesību aizstāvēm sievietēm, kurš 
paredzētu praktiskus soļus, lai ES varētu 
labāk nodrošināt cilvēktiesību aizstāvju 
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sieviešu vajadzības visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
37.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.b aicina ES un tās dalībvalstis kā 
pielikumu ES pamatnostādnēs par 
cilvēktiesību aizstāvjiem pieņemt 
instrumentu kopumu attiecībā uz 
cilvēktiesību aizstāvēm sievietēm, kurš 
paredzētu praktiskus soļus, lai ES varētu 
labāk nodrošināt cilvēktiesību aizstāvju 
sieviešu vajadzības visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atzinīgi vērtē ES cilvēktiesību 
aizstāvju mehānisma ProtectDefenders.eu 
atjaunošanu vēl uz trim gadiem 2019. gada 
novembrī; atgādina, cik svarīgs ir šis 
mehānisms, ņemot vērā pieaugošās 
vajadzības un to problēmu daudzveidību, 
ar kurām saskaras cilvēktiesību aizstāvji; 
prasa pastiprināt šo mehānismu un to 
pastāvīgi atkārtoti izvērtēt, ņemot vērā tā 
vajadzības;

38. atzīmē ES cilvēktiesību aizstāvju 
mehānisma ProtectDefenders.eu 
atjaunošanu vēl uz trim gadiem 2019. gada 
novembrī;

Or. en
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Grozījums Nr. 411
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības 
rīcības plāns III); šajā sakarībā prasa 
pastiprināt ES atbalstu trešām valstīm, 
kuras īsteno jaunu politiku un izmaiņas 
tiesību aktos, lai saskaņotu valstu tiesisko 
regulējumu ar starptautiskajām un IAM 
saistībām attiecībā uz sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu 
un dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. stingri nosoda visus sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas, goda 
slepkavību, bērnu laulību un piespiedu 
laulību gadījumus; atbalsta to personu 
darbu, kas katru dienu tieši apkaro šīs 
darbības, piemēram, Edna Adnan;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
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jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
un gados jaunu cilvēku veselību un 
piekļuvi izglītībai, darba tirgum un 
informācijai un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves un novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību, 
aizsargātu maternitāti, nodrošinātu 
jauniešiem uz zinātnes atziņām balstītu un 
vecumam atbilstošu seksuālo izglītību un 
novērstu seksuālu un dzimumbalstītu 
vardarbību un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 415
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 



AM\1216306LV.docx 63/175 PE659.051v01-00

LV

saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
veselību, nodrošinātu jauniešiem 
piemērotu uz zinātnes atziņām balstītu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 416
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, nodrošinātu 
jauniešiem uz zinātnes atziņām balstītu un 
visaptverošu seksuālo izglītību un novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 417
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Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, nodrošinātu 
jauniešiem uz zinātnes atziņām balstītu un 
visaptverošu seksuālo izglītību un novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
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attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
reproduktīvās tiesības un novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, it sevišķi 
kandidātvalstīm vai potenciālām 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm, kuras 
īsteno jaunu politiku un izmaiņas tiesību 
aktos, lai saskaņotu valstu tiesisko 
regulējumu ar starptautiskajām un IAM 
saistībām attiecībā uz sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību, novērstu un 
apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 420
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. aicina Komisiju un dalībvalstis 
saskaņoti īstenot dzimumu līdztiesības 
stratēģiju gan ES, gan ārpus tās un veikt 
efektīvas un konkrētas darbības, lai 
nepieļautu sieviešu tiesību, dzimumu 
līdztiesības un seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību 
ierobežošanu; prasa pieņemt vērienīgu ES 
rīcības plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
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plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III), paužot stingras apņemšanās un 
īstenojot darbības attiecībā uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību un ar to saistītajām 
tiesībām; šajā sakarībā prasa pastiprināt ES 
atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno jaunu 
politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves un LGBTIK+ 
cilvēktiesību aizstāvjus, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
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zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu un 
interseksuāļu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu un izbeigtu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību, ļautu meitenēm un 
jaunām sievietēm droši pieaugt un 
novērstu seksuālu un dzimumbalstītu 
vardarbību un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
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seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu un citas 
kaitīgas tā sauktās tradicionālās prakses, 
tostarp agrīnas un piespiedu laulības;

Or. en

Grozījums Nr. 426
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu;

39. prasa pieņemt vērienīgu ES rīcības 
plānu par dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās attiecībās 2021.–
2025. gadam (Dzimumu līdztiesības rīcības 
plāns III); šajā sakarībā prasa pastiprināt 
ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno 
jaunu politiku un izmaiņas tiesību aktos, lai 
saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar 
starptautiskajām un IAM saistībām 
attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, uzlabotu sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības, nodrošinātu jauniešiem uz 
zinātnes atziņām balstītu un visaptverošu 
seksuālo izglītību un novērstu seksuālu un 
dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu; turklāt aicina 
ES un dalībvalstis visās ārējās darbībās, 
tostarp daudzpusējos un divpusējos 
forumos, augstu prioritāti piešķirt 
dzimumu līdztiesībai un seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un ar to 
saistītajām tiesībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 427
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a pauž nožēlu par vardarbības 
pieaugumu pret sievietēm un meitenēm; 
nosoda visa veida ar dzimumu saistītu 
fizisku, seksuālu un psiholoģisku 
vardarbību; pauž nopietnas bažas par to, 
ka spīdzināšana seksuālas un 
dzimumbalstītas vardarbības veidā arvien 
vairāk tiek izmantota kā kara ierocis; 
atgādina, ka seksuāli noziegumi un 
dzimumbalstīta vardarbība Romas 
statūtos ir klasificēti kā kara noziegumi, 
noziegumi pret cilvēci vai darbības, kas ir 
genocīda vai spīdzināšanas būtiska 
sastāvdaļa; mudina valstis padarīt 
stingrākus savus tiesību aktus, lai risinātu 
šos jautājumus; prasa veikt turpmākus 
pasākumus, lai izskaustu jebkādu 
dzimumbalstītu vardarbību un pret 
sievietēm un meitenēm vērstu kaitīgu 
praksi, piemēram, piespiedu vai agrīnas 
laulības, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu, seksuālu vardarbību un 
piespiedu pāriešanu citā reliģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a pauž nožēlu par to, ka 
dzimumbalstīta vardarbība joprojām ir 
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viens no izplatītākajiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem pasaulē; nosoda visu veidu 
dzimumbalstītu vardarbību, tostarp 
seksuālu, fizisku un psiholoģisku 
vardarbību, tādu kaitīgu praksi kā 
sieviešu dzimumorgānu kropļošana, 
bērnu, agrīnas un piespiedu laulības un 
sieviešu seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību 
ierobežošanu, ietverot piespiedu 
sterilizāciju, piespiedu abortu un aborta 
aprūpes liegšanu; atgādina, ka vardarbība 
pret sievietēm dziļi sakņojas dzimumu 
nelīdztiesībā, tādēļ šī problēma ir jārisina 
vispusīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 429
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a stingri nosoda vēršanos pret 
sieviešu tiesībām un seksuālo un 
reproduktīvo veselību un ar to saistītajām 
tiesībām (SRHR), kā arī šīs tiesības 
ierobežojošus tiesību akts daudzviet 
pasaulē, arī ES; uzsver, ka piekļuve 
seksuālajai un reproduktīvajai veselībai 
un ar to saistītajām tiesībām būtu 
jānodrošina ikvienam, ietverot vispārēju 
seksualitāti un attiecības, izglītību un 
informāciju, ģimenes plānošanu, 
mūsdienīgas kontracepcijas metodes, 
drošu un likumīgu abortu un mātes, 
pirmsdzemdību un pēcdzemdību veselības 
aprūpi; aicina ES un dalībvalstis atkārtoti 
apstiprināt sieviešu neatņemamās tiesības 
uz fizisko neaizskaramību, cieņu un 
autonomu lēmumu pieņemšanu un 
uzturēt cilvēktiesību universālumu un 
nedalāmību visos kontekstos, kā arī 
aizsargāt un veicināt it sevišķi 
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apdraudētās tiesības, piemēram, SRHR;

Or. en

Grozījums Nr. 430
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.b nosoda biežos sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo tiesību pārkāpumus, ietverot 
piekļuves liegšanu cenas ziņā pieejamai, 
kvalitatīvai vispusīgai seksualitātes 
izglītībai, ģimenes plānošanas 
pakalpojumiem, moderniem 
kontracepcijas līdzekļiem, drošai un 
likumīgai aborta aprūpei un mātes 
veselības aprūpei, un nosoda vardarbību 
un sliktu izturēšanos pret sievietēm mātes 
veselības aprūpes kontekstā, kā arī 
piespiedu seksuālās un reproduktīvās 
veselības prakses, kurās netiek ņemta vērā 
sieviešu brīva un informēta piekrišana;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.c nosoda dzimumu līdztiesības, 
sieviešu tiesību un seksuālās un 
reproduktīvās veselības un ar to saistīto 
tiesību (SRHR) pasliktināšanos pasaulē 
un aicina ES un dalībvalstis īstenot 
efektīvas darbības, lai apturētu un 
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novērstu turpmāku pasliktināšanos un 
paustu stingru atbalstu SRHR savos 
divpusējos un daudzpusējos nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.d pauž dziļas bažas par 
pastāvīgajiem centieniem samazināt un 
pasliktināt sieviešu un meiteņu SRHR, arī 
daudzpusējos kontekstos; aicina ES un 
dalībvalstis atkārtoti apstiprināt sieviešu 
neatņemamās tiesības uz fizisko 
neaizskaramību, cieņu un autonomu 
lēmumu pieņemšanu un uzturēt 
cilvēktiesību universālumu un 
nedalāmību visos kontekstos, kā arī 
aizsargāt un veicināt it sevišķi 
apdraudētās tiesības, piemēram, SRHR;

Or. en

Grozījums Nr. 433
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
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a atgādina, ka seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības, tostarp piekļuve HIV 
pakalpojumiem un vecumam atbilstošai 
seksualitātes izglītībai, ir cilvēktiesības un 
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ka to īstenošanu skar dzimumu 
līdztiesības pasliktināšanās pasaulē, ko vēl 
vairāk saasina globālā Covid-19 
pandēmija; aicina ES un ES dalībvalstis 
izmantot divpusējus un daudzpusējus 
kanālus, lai veicinātu un aizsargātu 
reaģēšanu saistībā ar SRHR/HIV, īpašu 
uzmanību pievēršot marginalizētām 
grupām, piemēram, LGBTI, un panākt 
vispārēju veselības apdrošināšanu, 
izmantojot saistītas SRHR un HIV 
intervences;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.e atgādina, ka seksuālā un 
reproduktīvā veselība un ar to saistītās 
tiesības, tostarp piekļuve HIV 
pakalpojumiem un vecumam atbilstošai 
seksualitātes izglītībai, ir cilvēktiesības un 
ka to īstenošanu skar dzimumu 
līdztiesības pasliktināšanās pasaulē, ko vēl 
vairāk saasina globālā Covid-19 
pandēmija; aicina ES un ES dalībvalstis 
izmantot divpusējus un daudzpusējus 
kanālus, lai veicinātu un aizsargātu 
SRHR, īpašu uzmanību pievēršot 
marginalizētām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
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39.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.f norāda, ka Covid-19 nesamērīgi 
ietekmē sievietes, saasinot sociālo un 
ekonomikas nevienlīdzību, krasi palielinot 
dzimumbalstītas vardarbības gadījumu 
skaitu un pasliktinot piekļuvi SRHR 
pamatpakalpojumiem; aicina ES savos 
Covid-19 risinājumos noteikti integrēt 
dzimumu līdztiesību un atbalstīt 
trešās valstis, lai tās varētu rīkoties tāpat;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
39.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.g atgādina, ka sievietēm un 
meitenēm ir jāvar pašām būt noteicējām 
pār savu ķermeni un seksualitāti; aicina 
visas dalībvalstis garantēt vispusīgu un 
cenas ziņā pieejamu izglītību par 
seksualitātes jautājumiem, nodrošināt 
sievietēm ģimenes plānošanas un visu 
seksuālās un reproduktīvās veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību, tostarp 
piekļuvi mūsdienīgām kontracepcijas 
metodēm un drošiem un likumīgiem 
abortiem;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Miguel Urbán Crespo

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

39.b prasa dalībvalstīm risināt 
jautājumu par dzimumbalstītu vardarbību 
un diskrimināciju, ar ko saskaras 
miljoniem sieviešu un meiteņu; nosoda 
visu veidu dzimumbalstītu, fizisku, 
seksuālu un psiholoģisku vardarbību un 
izmantošanu, tostarp seksuālu 
izmantošanu un reproduktīvo 
izmantošanu (tā sauktās iznēsētājmātes), 
masveida izvarošanu, cilvēku tirdzniecību 
un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu; 
aicina ES un tās dalībvalstis, kuras 
Stambulas konvenciju vēl nav 
ratificējušas un īstenojušas, to pēc 
iespējas drīz izdarīt; mudina valstis 
padarīt stingrākus savus tiesību aktus, lai 
risinātu šos jautājumus; atgādina, ka 
vardarbība pret sievietēm dziļi sakņojas 
dzimumu nelīdztiesībā, tādēļ šī problēma 
ir jārisina vispusīgi; aicina ES sadarboties 
ar citām valstīm, pastiprinot savus 
pasākumus izglītības, veselības aprūpes 
un sociālo pakalpojumu, datu vākšanas, 
finansēšanas un programmu izstrādes 
jomā, lai visā pasaulē labāk novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību 
un reaģētu uz to;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Andrea Cozzolino

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi 
apkopot datus par sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanas gadījumiem un citām 
kaitīgām praksēm pret sievietēm un 
meitenēm; aicina dalībvalstis pieņemt 
kopīgu pieeju un sadarboties ar 
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starptautiskām iestādēm, lai iegūtu 
jaunus, salīdzināmus un sadalītus datus, 
kā arī izstrādāt mērķtiecīgu politiku un 
likumdošanas intervences, lai novērstu 
cilvēktiesību pārkāpumus; aicina Eiropas 
Komisiju savās sadarbības sarunas un 
nolīgumos ar attiecīgajām trešām valstīm 
iekļaut apņemšanās un kritērijus sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas izskaušanai;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
39.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.b pauž bažas par to, ka sievietes un 
meitenes migrantes un bēgles nereti tiek 
uzskatītas par objektiem, kam 
nepieciešama aizsardzība, nevis par 
tiesību subjektiem un ka ģimenes locekļi 
un kopienas turpina īstenot vardarbību un 
pakļaušanu, aizbildinoties ar centieniem 
viņas pasargāt; aicina aktīvi iesaistīt 
skartās kopienas un upurus iekļaujošu 
rīcībpolitiku un attīstības prakses izstrādē, 
kā aicina iesaistīt ārkārtas reaģēšanas 
aģentūras valsts, Eiropas un daudzpusējā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. atkārtoti aicina ES un tās 40. atkārtoti aicina ES un tās 
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dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, it sevišķi ar 
kandidātvalstīm vai potenciālām 
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm, nolūkā 
visos kopīgos starptautiskos nolīgumos 
tieši un kā prioritāti iekļaut bērnu tiesības 
un aizsardzību, lai atbalstītu bērnu tiesību 
ievērošanu visā pasaulē un lai neviens 
bērns netiktu atstāts novārtā; šajā sakarībā 
mudina ES un tās dalībvalstis sadarboties 
ar partnervalstīm un apņemties piešķirt 
papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši oficiālās 
attīstības palīdzības ietvaros, lai risinātu 
pasaules mēroga problēmas saistībā ar 
bērnu veselību un izglītību, bērnu darba 
izskaušanu, cīņu pret vardarbību, seksuālu 
vardarbību un agrīnām un piespiedu 
laulībām, cilvēku tirdzniecību un 
ekspluatāciju, kā arī vervēšanu un 
izmantošanu bruņotos konfliktos, no kā 
cieš miljoniem bērnu; atzinīgi vērtē 
uzmanību, kas pievērsta ES darbībām 
bērnu tiesību aizsardzības un veicināšanas 
jomā saistībā ar UNCRC 30. gadadienu, un 
atkārtoti aicina Komisiju noskaidrot, kā ES 
kā struktūra varētu pievienoties UNCRC;

Or. en

Grozījums Nr. 441
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
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bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

ietverot tiesības uz izglītību dzimtajā 
valodā, bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC; atgādina, ka bērna 
interesēs pirmām kārtām ir aizsardzība no 
viņa/viņas ģimenes puses vidē, kurā bērns 
var pieaugt, saņemot vajadzīgo atbalstu 
un aizsardzību un savu galveno vajadzību 
nodrošinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai panāktu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
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veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu un izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

40. atkārtoti aicina ES un tās 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību un 
dialogu ar trešām valstīm, lai atbalstītu 
bērnu tiesību ievērošanu visā pasaulē; šajā 
sakarībā mudina ES un tās dalībvalstis 
sadarboties ar partnervalstīm un apņemties 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus, jo īpaši 
oficiālās attīstības palīdzības ietvaros, lai 
risinātu pasaules mēroga problēmas 
saistībā ar bērnu veselību un izglītību, 
bērnu darba izskaušanu, cīņu pret 
vardarbību, seksuālu vardarbību un 
agrīnām un piespiedu laulībām, cilvēku 
tirdzniecību un ekspluatāciju, kā arī 
vervēšanu vai izmantošanu bruņotos 
konfliktos, no kā cieš miljoniem bērnu; 
atzinīgi vērtē uzmanību, kas pievērsta ES 
darbībām bērnu tiesību aizsardzības un 
veicināšanas jomā saistībā ar UNCRC 
30. gadadienu, un atkārtoti aicina Komisiju 
noskaidrot, kā ES kā struktūra varētu 
pievienoties UNCRC;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Urmas Paet

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

40.a uzsver, ka izglītība ir būtisks 
instruments, lai apkarotu diskrimināciju 
un vardarbību pret sievietēm un bērniem; 
aicina īstenot pasākumus, lai atvieglotu 
bērnu piekļuvi izglītībai;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām un tās 
Fakultatīvā protokola ratifikāciju 
2019. gadā; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā 
ņemt vērā personu ar invaliditāti 
specifiskās vajadzības; aicina ES iekļaut 
ārējās darbības un attīstības palīdzības 
politikā cīņu pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ, kā arī cīņu par vienlīdzīgu 
piekļuvi darba tirgum un piekļuvi izglītībai 
un apmācībai, un veicināt risinājumus, kas 
personām ar invaliditāti atvieglotu 
iesaistīšanos sabiedrībā; atkārtoti norāda, 
ka ir svarīgi, lai gan ES dalībvalstis, gan 
tās iestādes efektīvi īstenotu ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, īpaši ņemot vērā ES saistības 
humānās palīdzības un starptautiskās 
sadarbības jomā visās attiecīgajās ES 
rīcībpolitikās; uzsver nediskriminēšanas 
svarīgumu un nepieciešamību pārliecinoši 
integrēt vispārējās pieejamības principu un 
nodrošināt visas personu ar invaliditāti 
tiesības;

41. atzinīgi vērtē ANO Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām un tās 
Fakultatīvā protokola ratifikāciju 
2019. gadā; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā 
ņemt vērā personu ar invaliditāti 
specifiskās vajadzības; aicina ES iekļaut 
ārējās darbības un attīstības palīdzības 
politikā cīņu pret diskrimināciju 
invaliditātes dēļ, kā arī cīņu par vienlīdzīgu 
piekļuvi darba tirgum un piekļuvi izglītībai 
un apmācībai, un veicināt risinājumus, kas 
personām ar invaliditāti atvieglotu 
iesaistīšanos sabiedrībā; atkārtoti norāda, 
ka ir svarīgi efektīvi īstenot ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām, īpaši ņemot vērā ES saistības 
humānās palīdzības un starptautiskās 
sadarbības jomā visās attiecīgajās ES 
rīcībpolitikās; uzsver nediskriminēšanas 
svarīgumu un nepieciešamību pārliecinoši 
integrēt vispārējās pieejamības principu un 
nodrošināt visas personu ar invaliditāti 
tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Filip De Man, 
Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu 
un interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, 
un valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj 
brīvi vajāt, diskriminēt un stigmatizēt 
LGTBI; uzskata, ka prakse un 
vardarbības akti, kas vērsti pret personām, 
pamatojoties uz viņu seksuālo orientāciju, 
nedrīkst palikt nesodīti un ir jāizskauž; 
prasa ES uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 447
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu 
un interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, 
un valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj 
brīvi vajāt, diskriminēt un stigmatizēt 
LGTBI; uzskata, ka prakse un 

svītrots
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vardarbības akti, kas vērsti pret personām, 
pamatojoties uz viņu seksuālo orientāciju, 
nedrīkst palikt nesodīti un ir jāizskauž; 
prasa ES uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

Or. sk

Grozījums Nr. 448
Miriam Lexmann

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu 
un interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, 
un valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj 
brīvi vajāt, diskriminēt un stigmatizēt 
LGTBI; uzskata, ka prakse un vardarbības 
akti, kas vērsti pret personām, pamatojoties 
uz viņu seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

42. uzskata, ka prakse un vardarbības 
akti, kas vērsti pret personām, pamatojoties 
uz viņu seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
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42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, 
kvīru un interseksuāļu (LGBTIK+) tiesību 
labāku aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti un 
izslēdzot transpersonas, interseksuāļus un 
nebināras personas no patoloģiju 
kategorijas, un valstīm, kas vājina šīs 
tiesības un ļauj brīvi vajāt, diskriminēt un 
stigmatizēt LGBTIK+; uzskata, ka prakse 
un vardarbības akti, kas vērsti pret 
personām, pamatojoties uz viņu seksuālo 
orientāciju, dzimumidentitāti vai dzimuma 
raksturojumu, tostarp tā sauktā 
"labošanas terapija", dzimumorgānu 
kropļošana un transpersonu piespiedu 
sterilizācija, nedrīkst palikt nesodīti un ir 
jāizskauž; prasa ES uzņemties vadošo lomu 
LGBTIK+ cilvēktiesību aizsardzībā un 
rādīt piemēru cīņā pret vardarbību un 
diskrimināciju seksuālās orientācijas un 
dzimumidentitātes dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTIK+ līdztiesības 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 450
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
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
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kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
faktisko vai pieņemto seksuālo orientāciju, 
dzimumidentitāti vai dzimuma 
raksturojumu, nedrīkst palikt nesodīti un ir 
jāizskauž; prasa ES uzņemties vadošo lomu 
LGBTI cilvēktiesību aizsardzībā, arī 
izmantot visus tās rīcībā esošos 
diplomātiskos instrumentus, lai atceltu 
kriminālatbildību par viendzimuma 
partneru seksuālajām attiecībām, rādīt 
piemēru cīņā pret vardarbību un 
diskrimināciju seksuālās orientācijas, 
dzimumidentitātes un dzimuma 
raksturojuma dēļ, kā arī izstrādāt jaunu un 
vērienīgu LGBTI+ līdztiesības stratēģiju; 
aicina ES un dalībvalstis vispusīgi un 
konsekventi piemērot ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par LGBTI 
nediskriminēšanu ārējā darbībā1a;
_________________
1a ES cilvēktiesību pamatnostādnes par 
nediskriminēšanu ārējā darbībā, 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-6337-2019-INIT/lv/pdf; 
Pamatnostādnes visu cilvēktiesību 
veicināšanai un aizsargāšanai lesbietēm, 
gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un 
interseksuāļiem (LGBTI), 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGBTI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti vai 
dzimuma raksturojumu, tostarp tā sauktā 
"labošanas terapija", interseksuāļu 
dzimumorgānu kropļošana un 
transpersonu piespiedu sterilizācija, 
nedrīkst palikt nesodīti un ir jāizskauž; 
prasa ES uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 452
Bert-Jan Ruissen

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
diskriminācijas un stigmatizācijas 
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cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

apkarošanā un rādīt piemēru cīņā pret 
vardarbību un diskrimināciju seksuālās 
orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 453
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 
atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 454
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. pauž nožēlu par aizvien lielākajām 42. nosoda LGBTI patvaļīgu 
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atšķirībām starp valstīm, kas virzās uz 
lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu (LGBTI) tiesību labāku 
aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzskata, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

aizturēšanu, spīdzināšanu, vajāšanu un 
nogalināšanu; pauž nožēlu par aizvien 
lielākajām atšķirībām starp valstīm, kas 
virzās uz lesbiešu, geju, biseksuāļu, 
transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) 
tiesību labāku aizsardzību, jo īpaši atceļot 
kriminālatbildību par homoseksualitāti, un 
valstīm, kas vājina šīs tiesības un ļauj brīvi 
vajāt, diskriminēt un stigmatizēt LGTBI; 
uzsver, ka prakse un vardarbības akti, kas 
vērsti pret personām, pamatojoties uz viņu 
seksuālo orientāciju, nedrīkst palikt 
nesodīti un ir jāizskauž; prasa ES 
uzņemties vadošo lomu LGBTI 
cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt piemēru 
cīņā pret vardarbību un diskrimināciju 
seksuālās orientācijas dēļ, kā arī izstrādāt 
jaunu un vērienīgu LGBTI+ līdztiesības 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 455
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
nesamērīgi smagi skārusi LGBTIK+ 
kopienas, novedot pie dzimumbalstītas 
vardarbības pieauguma pret LGBTIK+, 
kuri bija spiesti atrasties karantīnā vai 
atgriezties diskriminējošās ģimenēs un 
mājsaimniecībās, kā arī novedot pie 
bezdarba un bezpajumtnieku skaita 
pieauguma, nespējas piekļūt dzīvību 
glābjošai medicīniskai aprūpei, piemēram, 
HIV pakalpojumiem un ar pāreju saistītai 
medicīniskai aprūpei, un pie plašāka 
nosodījuma no politisko un reliģisko 
līderu puses; aicina LGBTIK+ iekļaut 
Covid-19 palīdzības programmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 456
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
nesamērīgi smagi skārusi LGBTI 
kopienas, novedot pie vardarbības ģimenē 
pieauguma pret LGBTI, kuri bija spiesti 
atrasties karantīnā vai atgriezties 
diskriminējošās ģimenēs un 
mājsaimniecībās, kā arī novedot pie 
bezdarba un bezpajumtnieku skaita 
pieauguma, nespējas piekļūt dzīvību 
glābjošai medicīniskai aprūpei, piemēram, 
HIV pakalpojumiem un ar pāreju saistītai 
medicīniskai aprūpei, un pie plašāka 
nosodījuma no politisko un reliģisko 
līderu puses; aicina LGBTI iekļaut Covid-
19 palīdzības programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 457
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a stingri nosoda LGBTI kopienas 
pārstāvju stigmatizāciju, viņu vajāšanu un 
kūdīšanu uz vardarbību pret viņiem, kā 
arī no LGBT brīvu zonu izveidošanu kā 
galējas diskriminācijas un viņu tiesību un 
brīvību neievērošanas izpausmi;

Or. pl
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Grozījums Nr. 458
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
42.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.b prasa ES uzņemties vadošo lomu 
LGBTI cilvēktiesību aizsardzībā un rādīt 
piemēru cīņā pret vardarbību un 
diskrimināciju seksuālās orientācijas, 
dzimumidentitātes un dzimuma 
raksturojuma dēļ, efektīvi īstenojot jauno 
LGBTI+ līdztiesības stratēģiju gan ES, 
gan ārpus tās;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 

svītrots
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neizpildes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 460
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

43. pauž bažas par pirmiedzīvotāju 
kopienu neaizsargātību, ko rada zemes un 
iztikas līdzekļu zaudēšana un 
saasinājušas klimata pārmaiņas un Covid-
19 pandēmija; pauž nožēlu par to, ka 
pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu diskrimināciju, 
tostarp piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus 
arestus un cilvēktiesību aizstāvju 
nogalināšanu; iesaka ES un tās 
dalībvalstīm attiecīgajās un jaunajās 
pienācīgas rūpības sistēmās iekļaut 
atsauces uz pirmiedzīvotājiem un tiesībām, 
kas ietvertas ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka uzņēmumi tiek saukti pie 
atbildības to pienākumu neizpildes 
gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 461
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu un personu 
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neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

ciešanām un neaizsargātību, ko rada 
klimata pārmaiņu un Covid-19 pandēmijas 
ietekme, kuru vēl vairāk saasina zemes un 
iztikas līdzekļu zaudēšana korporatīvas 
darbības un ar to saistītā kaitējuma dēļ; 
pauž nožēlu par to, ka pirmiedzīvotāji visā 
pasaulē joprojām piedzīvo plaši izplatītu un 
sistemātisku diskrimināciju un vajāšanu, 
tostarp piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus 
arestus un cilvēktiesību un zemes aizstāvju 
nogalināšanu; iesaka ES un tās 
dalībvalstīm attiecīgajās un jaunajās 
pienācīgas rūpības sistēmās iekļaut 
atsauces uz pirmiedzīvotājiem un tiesībām, 
kas ietvertas ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko cita starpā rada klimata 
pārmaiņu un Covid-19 pandēmijas 
ietekme, kuru vēl vairāk saasina zemes un 
iztikas līdzekļu zaudēšana korporatīvas 
darbības un ar to saistītā kaitējuma dēļ; 
pauž nožēlu par to, ka pirmiedzīvotāji visā 
pasaulē joprojām piedzīvo plaši izplatītu un 
sistemātisku diskrimināciju un vajāšanu, 
tostarp piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus 
arestus un cilvēktiesību aizstāvju 
nogalināšanu; iesaka ES un tās 
dalībvalstīm attiecīgajās un jaunajās 
pienācīgas rūpības sistēmās iekļaut 
atsauces uz pirmiedzīvotājiem un tiesībām, 
kas ietvertas ANO Deklarācijā par 
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nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 463
David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana, kas dažreiz ir korporatīvas 
darbības un ar to saistītā kaitējuma dēļ; 
pauž nožēlu par to, ka pirmiedzīvotāji visā 
pasaulē joprojām piedzīvo plaši izplatītu un 
sistemātisku diskrimināciju un vajāšanu, 
tostarp piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus 
arestus un cilvēktiesību aizstāvju 
nogalināšanu; iesaka ES un tās 
dalībvalstīm attiecīgajās un jaunajās 
pienācīgas rūpības sistēmās iekļaut 
atsauces uz pirmiedzīvotājiem un tiesībām, 
kas ietvertas ANO Deklarācijā par 
pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 464
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ES reģistrētie uzņēmumi 
tiek saukti pie atbildības to pienākumu 
neizpildes gadījumā;

43. pauž nopietnas bažas par 
pirmiedzīvotāju kopienu ciešanām un 
neaizsargātību, ko rada klimata pārmaiņu 
un Covid-19 pandēmijas ietekme, kuru vēl 
vairāk saasina zemes un iztikas līdzekļu 
zaudēšana korporatīvas darbības un ar to 
saistītā kaitējuma dēļ; pauž nožēlu par to, 
ka pirmiedzīvotāji visā pasaulē joprojām 
piedzīvo plaši izplatītu un sistemātisku 
diskrimināciju un vajāšanu, tostarp 
piespiedu pārvietošanu, patvaļīgus arestus 
un cilvēktiesību aizstāvju nogalināšanu; 
iesaka ES un tās dalībvalstīm attiecīgajās 
un jaunajās pienācīgas rūpības sistēmās 
iekļaut atsauces uz pirmiedzīvotājiem un 
tiesībām, kas ietvertas ANO Deklarācijā 
par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, un 
nodrošināt, ka ir skaidri noteikti un 
definēti noteikumi un ka ES reģistrētie 
uzņēmumi izprot un attiecīgi piemēro savu 
korporatīvo atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 

44. atbalsta aicinājumu attiecīgajām 
iestādēm aizsargāt pirmiedzīvotāju 
intereses;
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reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 466
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
izpētīt iespējamos pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai garantētu pirmiedzīvotāju 
tiesības uz identitāti, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 467
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
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44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no 
nelikumīgas darbības; apsver iespēju 
Parlamentā iecelt pastāvīgo referentu 
pirmiedzīvotāju jautājumos, lai uzraudzītu 
pirmiedzīvotāju situāciju cilvēktiesību 
jomā; aicina dalībvalstis ratificēt SDO 
1989. gada 27. jūnija Konvencijas Nr. 169 
par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 468
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
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pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no 
starptautisku uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

Or. es

Grozījums Nr. 469
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību sistemātiskiem 
pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, 
kas izriet no ES reģistrētu uzņēmumu 
darbības; apsver iespēju Parlamentā iecelt 
pastāvīgo referentu pirmiedzīvotāju 
jautājumos, lai uzraudzītu pirmiedzīvotāju 
situāciju cilvēktiesību jomā; aicina 
dalībvalstis ratificēt SDO 1989. gada 
27. jūnija Konvencijas Nr. 169 par 
pirmiedzīvotāju un cilšu tautām 
noteikumus un ievērot pirmiedzīvotāju 
kopienu tiesības uz brīvu, iepriekšēju un 
informētu piekrišanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 470
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu zemi, teritorijām un resursiem; 
atzinīgi vērtē darbu, ko pilsoniskā 
sabiedrība un NVO veic saistībā ar šiem 
jautājumiem; atkārtoti apstiprina, ka ir 
jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms, 
lai būtu iespējams iesniegt sūdzības par 
pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem un 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izriet no ES 
reģistrētu uzņēmumu darbības; apsver 
iespēju Parlamentā iecelt pastāvīgo 
referentu pirmiedzīvotāju jautājumos, lai 
uzraudzītu pirmiedzīvotāju situāciju 
cilvēktiesību jomā; aicina dalībvalstis 
ratificēt SDO 1989. gada 27. jūnija 
Konvencijas Nr. 169 par pirmiedzīvotāju 
un cilšu tautām noteikumus;

44. atkārtoti prasa ES, dalībvalstīm un 
to starptautiskās sabiedrības partneriem 
pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
pilnībā atzītu, aizsargātu un veicinātu 
pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības uz 
savu valodu, zemi, teritorijām un 
resursiem; atzinīgi vērtē darbu, ko 
pilsoniskā sabiedrība un NVO veic saistībā 
ar šiem jautājumiem; atkārtoti apstiprina, 
ka ir jāizveido sūdzību izskatīšanas 
mehānisms, lai būtu iespējams iesniegt 
sūdzības par pirmiedzīvotāju tiesību 
pārkāpumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, 
kas izriet no ES reģistrētu uzņēmumu 
darbības; apsver iespēju Parlamentā iecelt 
pastāvīgo referentu pirmiedzīvotāju 
jautājumos, lai uzraudzītu pirmiedzīvotāju 
situāciju cilvēktiesību jomā; aicina 
dalībvalstis ratificēt SDO 1989. gada 
27. jūnija Konvencijas Nr. 169 par 
pirmiedzīvotāju un cilšu tautām 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 471
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
44.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44.a mudina vadības īstenot attīstības 
un vides politikas pasākumus, kuros tiek 
ievērotas pirmiedzīvotāju un vietējo 
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kopienu ekonomiskās, sociālās un 
kultūras tiesības un kuri paredz viņu 
iekļaušanu saskaņā ar ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 472
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Rezolūcijas priekšlikums
17.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Nacionālās, etniskās un lingvistiskās 
minoritātes
(JAUNS) pauž nožēlu par to, ka daudzas 
valstis, neraugoties uz savām 
starptautiskajām saistībām un 
pienākumiem aizsargāt minoritātes, īsteno 
politiku, kas paredz nacionālo, etnisko un 
lingvistisko minoritāšu piespiedu 
asimilāciju, ignorējot šo personu 
pamattiesības un cilvēktiesības;
(JAUNS) aicina ES partnervalstu 
valdības ievērot nacionālo, etnisko un 
lingvistisko minoritāšu pamattiesības un 
cilvēktiesības, tostarp viņu kultūru, 
valodu, reliģiju, tradīcijas un vēsturi, lai 
saglabātu kultūras un daudzveidību; 
atkārtoti norāda, ka ir jāpilda šo valstu 
saistības un pienākumi, kurus tās ir 
uzņēmušās saskaņā ar starptautiskiem 
līgumiem un nolīgumiem, kā arī ka ir 
jāpilda Eiropas Padomes ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu 
ārējā darbībā; aicina ES un tās 
dalībvalstis izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

45. pauž dziļas bažas par pozitīvas 
rasu diskriminācijas politiku 
Dienvidāfrikā; atzīmē, ka Dienvidāfrika ir 
vienīgā pasaules valsts, kurā vairākumu 
(80 %) aizsargā pozitīvas diskriminācijas 
politika pret mazākumu (ne vairāk kā 
8 %) ilgāk nekā 25 gadus pēc aparteīda; 
turklāt nosoda baltādaino 
dienvidāfrikāņu, it sevišķi lauksaimnieku, 
brutālās un mokošās noslepkavošanas; 
mudina Dienvidāfrikas valdību ārkārtīgi 
steidzami piešķirt prioritāti šo uzbrukumu 
un slepkavību novēršanai, izmeklēšanai 
un kriminālvajāšanai, lai nepieļautu 
iespējamu genocīdu un nodrošinātu, ka 
vainīgās personas tiek sauktas pie 
atbildības; apstiprina arī tautu tiesības 
Dienvidāfrikā pašnoteikties visos veidos 
un mudina Dienvidāfrikas valdību 
nodrošināt, lai pašnoteikšanās tiesības 
tiktu jēgpilni īstenotas visām 
Dienvidāfrikas tautām un it sevišķi 
minoritātēm; turklāt nosoda to, ka 
starptautiskā kopiena šos uzbrukumus 
lielā mērā ignorē un attaisno, 
nepārtraukti cenšoties būt politkorekta; 
mudina ES dalībvalstis nosodīt visus 
šādas vardarbības gadījumus pret 
minoritāšu grupām Dienvidāfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 474
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
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izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
diskriminācijas dēļ, balstoties uz rasi, 
kastu (darbs un izcelsme), reliģiju un 
etnisko vai nacionālo piederību, tiek 
sauktas pie atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, antisemītisma, diskriminācijas vai 
ksenofobijas dēļ, tiek sauktas pie 
atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
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instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības; aicina visas 
ES delegācijas un to attiecīgos 
cilvēktiesību kontaktpunktus konsekventi 
pildīt savu pienākumu novērtēt un 
analizēt nediskriminēšanas stāvokli un to 
aprakstīt savās ES cilvēktiesību un 
demokrātijas stratēģijās attiecībā uz 
konkrētu valsti (HRDCS) saskaņā ar 
nodaļu par nediskrimināciju un 
izslēgšanu, kā arī ar tās attiecīgajām 
iedaļām par konkrētiem diskriminācijas 
iemesliem un/vai diskriminētajām 
grupām; uzsver, ka nediskriminēšanas 
stāvokļa atjauninājumi HRDCS gada 
īstenošanas ziņojumos un misiju vadītāju 
ziņojumos ir ļoti svarīgi, lai sagatavotos 
un pamatotu cilvēktiesību dialogus, un ka 
arī pamatnostādnēs ir noteikts, ka ES ir 
jāmudina un jāatbalsta pilsoniskās 
sabiedrības aktīva dalība daudzpusējos 
forumos un mehānismos saistībā ar 
diskrimināciju kastas (darbs un izcelsme) 
dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības; atgādina, 
ka saistībā ar aizvien regulārākiem 
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aicinājumiem pēc sociālā taisnīguma, kas 
visā pasaulē izraisīja protestu vilni, un 
aicinājumiem rīkoties pēc George Floyd 
un Breonna Taylor slepkavībām, ir 
svarīgi aktīvi atbalstīt iekļaujošas un 
antirasisma iniciatīvas, it sevišķi ņemot 
vērā ksenofobisku un rasistisku 
uzbrukumu pieaugumu pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 478
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības;

45. atzinīgi vērtē to, ka Padome 
2019. gadā pieņēma ES cilvēktiesību 
pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā 
darbībā; aicina ES un tās dalībvalstis 
izmantot visus to rīcībā esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu, ka personas, 
kas atbildīgas par tiesību pārkāpumiem 
rasisma, diskriminācijas vai ksenofobijas 
dēļ, tiek sauktas pie atbildības; nepieņem 
iespēju piemērot ceļošanas ierobežojumus 
cilvēkiem ar HIV ES dalībvalstīs un 
partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
45.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.a ar lielām bažām norāda uz kastu 
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hierarhijas, kastu diskriminācijas 
izplatību un sekām un ilgstošajiem šāda 
veida cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp 
liegumu piekļūt tiesu sistēmai vai 
nodarbinātībai, ilgstošu segregāciju, 
nabadzību un stigmatizāciju, kā arī ar 
kastām saistītiem šķēršļiem pamattiesību 
īstenošanā un cilvēces attīstības 
veicināšanā; atkārtoti aicina izstrādāt ES 
politiku attiecībā uz kastu diskrimināciju 
un aicina ES rīkoties, ņemot vērā tās 
nopietnās bažas par kastu diskrimināciju; 
atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis 
pastiprināt centienus un atbalstīt 
iniciatīvas ANO un delegāciju līmenī, lai 
izskaustu kastu diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 480
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
45.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.a ar lielām bažām norāda uz kastu 
hierarhijas un kastu diskriminācijas 
izplatību un sekām un ilgstošajiem šāda 
veida cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp 
liegumu piekļūt tiesu sistēmai vai 
nodarbinātībai, ilgstošu segregāciju, 
nabadzību un stigmatizāciju, kā arī ar 
kastām saistītiem šķēršļiem pamattiesību 
īstenošanā un cilvēces attīstības 
veicināšanā; atkārtoti aicina izstrādāt ES 
politiku attiecībā uz kastu diskrimināciju; 
atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis 
pastiprināt centienus un atbalstīt 
iniciatīvas ANO līmenī un trešās valstīs, 
lai izskaustu kastu diskrimināciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 481
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
45.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.a ar lielām bažām norāda uz kastu 
hierarhijas un kastu diskriminācijas 
izplatību un sekām un ilgstošajiem šāda 
veida cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp 
liegumu piekļūt tiesu sistēmai vai 
nodarbinātībai, ilgstošu segregāciju, 
nabadzību un stigmatizāciju, kā arī ar 
kastām saistītiem šķēršļiem pamattiesību 
īstenošanā un cilvēces attīstības 
veicināšanā; atkārtoti aicina izstrādāt ES 
politiku attiecībā uz kastu diskrimināciju 
un aicina ES rīkoties, ņemot vērā tās 
nopietnās bažas par kastu diskrimināciju; 
atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis 
pastiprināt centienus un atbalstīt 
iniciatīvas ANO un delegāciju līmenī, lai 
izskaustu kastu diskrimināciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 482
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
45.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.b atkārtoti norāda uz izglītības 
izšķirošo nozīmi aizspriedumu un 
stereotipu novēršanā un iecietības, 
izpratnes un daudzveidības veicināšanā 
un uzsver, ka izglītība ir svarīgākais 
instruments, lai izbeigtu strukturālu 
diskrimināciju un rasismu mūsu 
sabiedrībās; aicina dalībvalstis veicināt 
nediskriminācijas rīcībpolitikas visās 
jomās; uzskata, ka cīņa pret rasismu ir 
horizontāls jautājums un ka tā būtu 
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jāņem vērā visās Savienības politikas 
jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 483
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
19. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Domas, apziņas un reliģijas vai ticības 
brīvība

Domas, apziņas un reliģijas vai ticības vai 
neticības brīvība

Or. en

Grozījums Nr. 484
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas, 
tostarp ticības vai neticības tiesību, dēļ; 
atkārtoti pauž atbalstu personām, kas 
cietušas no vardarbības reliģijas vai ticības 
dēļ, un apņemšanos izskaust šādu 
vardarbību; turklāt pauž bažas par 
reliģijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
likšanu lietā par iemeslu, lai musinātu uz 
neiecietību un iedragātu cilvēktiesības, 
tostarp LGBTIK+ tiesības un sieviešu 
tiesības, proti, SRHR, kā arī bērnu 
tiesības uz domas brīvību, apziņas un 
reliģijas brīvību; atzinīgi vērtē Globālo 
mijiedarbību par reliģiju sabiedrībā, ko 



PE659.051v01-00 108/175 AM\1216306LV.docx

LV

vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka 
Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 485
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; turklāt pauž 
bažas par reliģijas ļaunprātīgu 
izmantošanu un likšanu lietā par iemeslu, 
lai musinātu uz neiecietību un iedragātu 
cilvēktiesības, tostarp SRHR un LGBTI 
tiesības; atzinīgi vērtē Globālo 
mijiedarbību par reliģiju sabiedrībā, ko 
2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka 
Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
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vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 486
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas, 
ticības, ateisma vai agnosticisma dēļ; 
atkārtoti pauž atbalstu personām, kas 
cietušas no vardarbības reliģijas vai ticības 
dēļ, un apņemšanos izskaust šādu 
vardarbību; atzinīgi vērtē Globālo 
mijiedarbību par reliģiju sabiedrībā, ko 
2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka 
Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;
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Or. en

Grozījums Nr. 487
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģiskā radikālisma vai fanātiskas 
ticības dēļ, un apņemšanos izskaust šādu 
vardarbību; atzinīgi vērtē Globālo 
mijiedarbību par reliģiju sabiedrībā, ko 
2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / 
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP); 
tomēr iesaka vienādu uzmanību pievērst 
gan attiecībām vienas reliģijas ietvaros, 
gan attiecībām starp reliģijām; šajā 
sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu vietēja 
līmeņa intrareliģiskajam dialogam, lai 
cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. es

Grozījums Nr. 488
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā 
ar cilvēktiesībām saistītu ES darbību 
klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
prasa koncentrēt uzmanību uz 
cilvēktiesību uz domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvību aizsargāšanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 489
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
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reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; stingri atbalsta 
pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES; 
pauž nožēlu par desmit mēnešus ilgo 
kavēšanos šajā amatā iecelt kādu 
personu; mudina kādu pēc iespējas ātrāk 
iecelt, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir 
pagājuši trīs mēneši kopš tika paziņota 
gaidāmā jaunā iecelšana; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 490
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; stingri atbalsta 
pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai 
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sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

ticības brīvības veicināšanai ārpus ES; 
pauž nožēlu par desmit mēnešus ilgo 
kavēšanos šajā amatā iecelt kādu 
personu; mudina kādu pēc iespējas ātrāk 
iecelt, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir 
pagājuši trīs mēneši kopš tika paziņota 
gaidāmā jaunā iecelšana; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 491
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; stingri atbalsta 
pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES; 
pauž nožēlu par desmit mēnešus ilgo 
kavēšanos šajā amatā iecelt kādu 
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ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

personu; mudina kādu pēc iespējas ātrāk 
iecelt; atzinīgi vērtē Globālo mijiedarbību 
par reliģiju sabiedrībā, ko 2019. gada 
6. septembrī Briselē uzsāka Komisijas 
priekšsēdētājas vietnieks / Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības 
politikas jautājumos (PV/AP); tomēr iesaka 
vienādu uzmanību pievērst gan attiecībām 
vienas reliģijas ietvaros, gan attiecībām 
starp reliģijām; šajā sakarībā prasa attīstīt 
ES atbalstu vietēja līmeņa intrareliģiskajam 
dialogam, lai cīnītos pret ekstrēmismu un 
naida runu; turklāt prasa, lai domas, 
apziņas, reliģijas vai ticības brīvības 
veicināšanas un aizsardzības mērķi tiktu 
integrēti plašākā ar cilvēktiesībām saistītu 
ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 492
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; stingri atbalsta 
pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES; 
pauž nožēlu par desmit mēnešus ilgo 
kavēšanos šajā amatā iecelt kādu 
personu; atzinīgi vērtē Globālo 
mijiedarbību par reliģiju sabiedrībā, ko 
2019. gada 6. septembrī Briselē uzsāka 
Komisijas priekšsēdētājas 
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šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

Or. en

Grozījums Nr. 493
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
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cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā; cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā; 
aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
atjaunot amatu ES īpašajam sūtnim 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 494
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā; 
aicina Eiropas Komisiju garantēt 
pārredzamību nākamā ES īpašā sūtņa 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus ES nominēšanā, pilnvarās un 
darbībās un nodrošināt, ka šī persona ir 
apņēmusies panākt visu cilvēktiesību 
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universālumu, nedalāmību un savstarpējo 
atkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 495
Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā; 
uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
situācijai, kādā visā pasaulē atrodas 
vajātie kristieši, jo viņi veido lielāko daļu 
reliģisko grupu, kas saskaras ar 
diskrimināciju, vardarbību un nāvi;

Or. en



PE659.051v01-00 118/175 AM\1216306LV.docx

LV

Grozījums Nr. 496
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā;

46. pauž sašutumu par daudzajiem 
nogalināšanas, uzbrukumu, vajāšanas, 
diskriminācijas, aizskaršanas un naida 
kurināšanas gadījumiem, kā arī daudzajiem 
tiesību ierobežojumiem, kas 2019. gadā 
skāra personas un grupas to reliģijas vai 
ticības dēļ; atkārtoti pauž atbalstu 
personām, kas cietušas no vardarbības 
reliģijas vai ticības dēļ, un apņemšanos 
izskaust šādu vardarbību; atzinīgi vērtē 
Globālo mijiedarbību par reliģiju 
sabiedrībā, ko 2019. gada 6. septembrī 
Briselē uzsāka Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
(PV/AP); tomēr iesaka vienādu uzmanību 
pievērst gan attiecībām vienas reliģijas 
ietvaros, gan attiecībām starp reliģijām; 
šajā sakarībā prasa attīstīt ES atbalstu 
vietēja līmeņa intrareliģiskajam dialogam, 
lai cīnītos pret ekstrēmismu un naida runu; 
turklāt prasa, lai domas, apziņas, reliģijas 
vai ticības brīvības veicināšanas un 
aizsardzības mērķi tiktu integrēti plašākā ar 
cilvēktiesībām saistītu ES darbību klāstā; 
pauž nožēlu par to, ka dažās valstīs ir 
krimināllikuma normas, kas paredz sodīt 
par zaimošanu, pāriešanu citā reliģijā vai 
apostāzi; uzsver, ka tiesības uz reliģijas 
vai ticības brīvību ietver tiesības neticēt, 
atbalstīt teistiskus, neteistiskus, 
agnostiskus vai ateistiskus uzskatus un 
tiesības uz apostāzi;

Or. en

Grozījums Nr. 497
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky
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Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt 
pasaulē lielāko vajāto reliģisko minoritāti, 
proti, kristiešus; brīdina, ka kristiešu 
vajāšanas apmērs gandrīz sasniedz 
genocīda apmērus; pauž dziļas bažas par 
islāma grupējumu nepārtrauktajiem 
uzbrukumiem kristiešiem Āfrikā un visā 
pasaulē; stingri nosoda 2019. gada 
Ziemassvētku vakara uzbrukumu un 
11 cilvēku noslepkavošanu 2019. gada 
Ziemassvētku dienā Nigērijā;

Or. en

Grozījums Nr. 498
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a ar bažām atzīmē, ka kristieši ir 
pasaulē lielākā vajātā reliģiskā 
minoritāte, kas saskaras ar pieaugošu 
vardarbību, draudiem, paverdzināšanu, 
izvarošanu, noslepkavošanu, zaimošanas 
likumiem, pāriešanas citā reliģijā 
aizlieguma likumiem, baznīcu 
izdemolēšanu, piespiedu pazušanu un 
genocīdu, un ka dažām no vecākajām 
kristiešu kopienām draud izzušana, it 
sevišķi Ziemeļāfrikā un Tuvajos 
Austrumos;

Or. en

Grozījums Nr. 499
Peter van Dalen
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Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a pauž īpašu sašutumu saistībā ar 
reliģisko minoritāšu strukturālu un 
pastāvīgu apspiešanu Ķīnā (uiguri), 
Pakistānā (ahmadi un kristieši) un 
Nigērijā (kristieši);

Or. en

Grozījums Nr. 500
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
46.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.b pauž dziļas bažas par svētu un 
reliģisku vietu apgānīšanas un 
vandālisma gadījumu skaita pieaugumu; 
aicina ES un dalībvalstis nosodīt visas 
šādas darbības un aizsargāt kristiešu 
mantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 501
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a atzīst, ka reliģisku līderu iecelšana 
vai izraudzīšanās ir vienīgi garīgi 
jautājumi, kas būtu jārisina konkrētajai 
ticības vai reliģijas kopienai bez nekādas 
valdības vai politiska līdera iejaukšanās;
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Or. en

Grozījums Nr. 502
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a atkārtoti norāda uz akadēmiskās 
brīvības nozīmīgumu un mudina ES un 
dalībvalstis pastiprināt savus 
diplomātiskos centienus divpusējās un 
daudzpusējās attiecībās, lai risinātu 
draudus un uzbrukumus akadēmiskajai 
brīvībai no valsts un nevalstisku 
dalībnieku puses, it sevišķi vardarbīgos 
uzbrukumus augstākās izglītības iestādēm 
un kopienas pārstāvjiem, kā arī 
diskriminējošas rīcībpolitikas un prakses, 
nepamatotus ierobežojumus vai spiedienu 
uz pētniecību vai izpausmi un ļaunprātīgu 
vajāšanu vai aizturēšanu; aicina EĀDD 
un Komisiju pārskatīt esošos cilvēktiesību 
aizstāvju atbalsta un aizsardzības 
mehānismus, lai pilnveidotu spēju apzināt 
un sniegt palīdzību, tostarp ārkārtas 
aizsardzību un atbalstu gadījumos, kad ir 
notikuši uzbrukumi akadēmiskajai 
brīvībai; aicina Komisiju nodrošināt 
pastāvīgu augsta līmeņa atbalstu Eiropas 
Universitāšu cilvēktiesību un 
demokratizācijas centram un Globālajam 
cilvēktiesību un demokrātijas tīklam, kuri 
ir izcils piemērs tam, kā ES atbalsta 
izglītību cilvēktiesību jomā visas pasaules 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 503
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Rezolūcijas priekšlikums
46.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.b mudina Komisiju, EĀDD un 
dalībvalstis aktīvāk iestāties par reliģijas 
vai ticības brīvību un pilnībā īstenot ES 
pamatnostādnes par reliģijas vai ticības 
brīvības veicināšanu un aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 504
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
46.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.c atzinīgi vērtē ES īpašā sūtņa 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus ES atkārtoto iecelšanu; aicina 
Eiropas Komisiju paredzēt mehānismu ar 
plašām pilnvarām un pietiekamiem 
resursiem tā funkciju pildīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 505
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
46.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.b atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
Komisija 2020. gada jūlijā atjaunoja 
pilnvaras īpašajam sūtnim reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES;

Or. en
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Grozījums Nr. 506
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a atbalsta īpašā sūtņa reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES 
darbu un centienus; atkārtoti aicina 
Padomi un Komisiju veikt pārredzamu un 
visaptverošu novērtējumu par īpašā sūtņa 
amata efektivitāti un pievienoto vērtību, 
darot to saistībā ar Komisijas īstenoto šo 
sūtņu pilnvaru un amata atjaunošanas un 
nostiprināšanas procesu; uzstāj, ka viņu 
darbam ir jāpiešķir pienācīgi resursi, lai 
uzlabotu ES efektivitāti šajā jomā; 
atgādina Padomei un Komisijai, ka, 
pastāvīgi apspriežoties ar reliģiskajām un 
filozofiskajām organizācijām, ir jāsniedz 
pienācīgs atbalsts īpašā sūtņa reliģijas vai 
ticības brīvības veicināšanai ārpus ES 
institucionālajām pilnvarām, spējām un 
pienākumiem, izskatot iespēju pilnvaras 
pagarināt uz vairākiem gadiem (reizi gadā 
pārskatot piemērotību) un veidojot 
sadarbības tīklus visās attiecīgajās ES 
iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 507
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.b pauž nožēlu par to, ka Komisija 
pilnvaru atjaunošanas procesā nav 
pārredzami un visaptveroši novērtējusi 
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īpašā sūtņa reliģijas vai ticības brīvības 
veicināšanai amata efektivitāti un 
pievienoto vērtību, lai gan Parlaments to 
pieprasīja savā 2019. gada janvāra 
rezolūcijā; uzstāj, ka ir jāveic minētais 
novērtējums un jānodrošina skaidrība un 
pārredzamība attiecībā uz nākotnes 
pilnvaru pārņēmēja iecelšanas procesu (ja 
šo amatu saglabās) un viņa/viņas 
darbībām un ziņošanas pienākumiem; 
mudina Komisiju par īpaši sūtni iecelt 
kandidātu, kas apliecinājis visu 
pamattiesību un Eiropas vērtību 
veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 508
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. nosoda mēģinājumus ierobežot 
tiesības uz vārda brīvību; atgādina par 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 509
Isabel Wiseler-Lima
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Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; uzsver plašsaziņas līdzekļu 
koncentrēšanās gadījumus iestādēm tuvu 
stāvošu personu rokās, kā arī 
pārredzamības trūkumu plašsaziņas 
līdzekļu īpašumtiesībās, kas ierobežo 
plurālismu, taču plurālisms ir būtisks, lai 
būtu piekļuve objektīvai informācijai; 
atgādina, ka jebkādiem vārda brīvības vai 
plašsaziņas līdzekļu brīvības 
ierobežojumiem ir jākalpo leģitīmam 
mērķim atbilstoši starptautiskajām 
saistībām, kas noteiktas Starptautiskā pakta 
par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
19. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 510
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; norāda uz jauno cenzūras 
vilni kā dažu valdību attaisnojumu cīņai 
pret viltus ziņām Covid-19 pandēmijas 
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leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

laikā;

Or. es

Grozījums Nr. 511
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. asi kritizē un nosoda daudzu 
žurnālistu, blogeru un trauksmes cēlēju 
nogalināšanu, nolaupīšanu, 
apcietināšanu un iebiedēšanu, kā arī pret 
viņiem vērstos uzbrukumus, tostarp ar 
fiziskiem un tiesiskiem līdzekļiem; 
atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu brīvība ir demokrātiskas 
sabiedrības pamatu būtiski 
elementi; nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 512
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
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47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; ar lielām bažām atzīmē, ka 
2019. gadā turpinājās žurnālistu, blogeru 
un trauksmes cēlēju nogalināšana, 
nolaupīšana, apcietināšana un 
iebiedēšana; atgādina, ka jebkādiem vārda 
brīvības vai plašsaziņas līdzekļu brīvības 
ierobežojumiem ir jākalpo leģitīmam 
mērķim atbilstoši starptautiskajām 
saistībām, kas noteiktas Starptautiskā pakta 
par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
19. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 513
Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; nosoda dezinformācijas un 
propagandas uzbrukumus, kuru mērķis ir 
apmelnot vērtības, par ko ES iestājas visā 
pasaulē; atgādina, ka jebkādiem vārda 
brīvības vai plašsaziņas līdzekļu brīvības 
ierobežojumiem ir jākalpo leģitīmam 
mērķim atbilstoši starptautiskajām 
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saistībām, kas noteiktas Starptautiskā pakta 
par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
19. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 514
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā;

47. nosoda dažu režīmu un iestāžu 
mēģinājumus likvidēt vai ierobežot tiesības 
uz vārda brīvību vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvību, neleģitīmi pamatojot to ar tādiem 
apsvērumiem kā drošība vai sabiedrības 
veselības stiprināšana, vai cīņa pret 
terorismu, neslavas celšanu, apvainošanu 
vai zaimošanu; atgādina, ka jebkādiem 
vārda brīvības vai plašsaziņas līdzekļu 
brīvības ierobežojumiem ir jākalpo 
leģitīmam mērķim atbilstoši 
starptautiskajām saistībām, kas noteiktas 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām 19. pantā; aicina ES 
īstenot visus centienus, lai aizsargātu 
vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību 
un personas, kas aizstāv šīs brīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 515
Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a asi nosoda to, ka valsts iestādes 
kontrolē internetu, plašsaziņas līdzekļus 
un akadēmiskās aprindas, kā arī nosoda 
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cilvēktiesību aizstāvju, juristu un 
žurnālistu aizvien biežāko iebiedēšanu, 
vajāšanu un patvaļīgu apcietināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 516
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a asi kritizē un nosoda daudzu 
žurnālistu, blogeru un trauksmes cēlēju 
nogalināšanu, nolaupīšanu, 
apcietināšanu un iebiedēšanu, kā arī pret 
viņiem vērstos uzbrukumus, tostarp ar 
fiziskiem un tiesiskiem līdzekļiem, un 
draudus, ar kuriem viņi ir saskārušies; 
atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu brīvība sekmē plurālisma kultūru 
un ir demokrātiskas sabiedrības pamatu 
būtiski elementi;

Or. en

Grozījums Nr. 517
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a atzīst tiesību uz informāciju nozīmi 
modernās sabiedrībās un visu veidu 
saziņas lomu plurālisma kultūras un 
demokrātiskas sabiedrības pamatu 
attīstīšanā; tādēļ pauž bažas par naida 
runas un kūdīšanas uz vardarbību 
pieaugumu tiešsaistes un bezsaistes 
saziņā, jo tas tieši apdraud tiesiskumu un 
cilvēktiesību vērtības; turpina atbalstīt 
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iniciatīvas, kas palīdz nošķirt viltus ziņas 
vai propagandas nolūkos veiktu 
dezinformāciju no informācijas, kura 
iegūta, veicot patiesu un neatkarīgu 
žurnālistisko darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 518
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a uzsver, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir 
noturīgas demokrātiskas sabiedrības 
pamatā; mudina nodrošināt labākos 
iespējamos aizsardzības pasākumus pret 
autoritāru valsts un nevalstisku 
dalībnieku, piemēram, teroristisku 
grupējumu, īstenotām dezinformācijas 
kampaņām un naidīgu propagandu, gan 
ES, gan starptautiskā līmenī izstrādājot 
tiesisku regulējumu ar mērķi apkarot 
hibrīddraudus, tostarp kiberkaru un 
informācijas karu;

Or. en

Grozījums Nr. 519
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
47.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.b uzsver, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir 
noturīgas demokrātiskas sabiedrības 
pamatā; nosoda plašsaziņas līdzekļu 
propagandu un dezinformāciju, kas vērsta 
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pret minoritātēm; atgādina, ka 
plašsaziņas līdzekļos ir jāatspoguļojas 
dažādu viedokļu plurālismam un šiem 
plašsaziņas līdzekļiem būtu jāatbalsta un 
jāievēro nediskriminācijas princips;

Or. en

Grozījums Nr. 520
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a atbalsta ticības, uzskatu un vārda 
brīvību un tiesības uz informāciju 
dzimtajā valodā visām etniskajām grupām 
un nepieņem naida runu un 
diskrimināciju etniskās izcelsmes vai 
valodas dēļ; uzsver, ka ir svarīgi visām 
nacionālajām, etniskajām un 
lingvistiskajām minoritātēm nodrošināt 
vienlīdzīgu piekļuvi informācijai, jo tas ir 
demokrātijas priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 521
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a norāda, ka sociālā un politiskā 
polarizācija, ko papildina sociālo 
plašsaziņas līdzekļu algoritmi, kuri strādā 
attiecībā uz garīgu piesaistīšanu, atbalsta 
radikālismu, pilnībā atslēdz kritisko 
domāšanu, izslēdz dialoga iespējamību un 
bruģē ceļu uz ekstrēmismu;
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Or. en

Grozījums Nr. 522
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
47.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.b mudina ES īpašo pārstāvi 
cilvēktiesību jautājumos sevišķu 
uzmanību pievērst plašsaziņas līdzekļu 
brīvības, neatkarības un plurālisma 
aizsardzībai visā pasaulē; atbalsta 
iniciatīvas, kas palīdz nošķirt viltus ziņas 
vai propagandas nolūkos veiktu 
dezinformāciju no informācijas, kura 
iegūta, veicot patiesu un neatkarīgu 
žurnālistisko darbu; aicina Eiropas 
iestādes un ES dalībvalstis nosodīt 
jebkādus līdzekļus, ko izmanto pret 
žurnālistiem, lai ar fizisku vardarbību vai 
tiesu iestāžu īstenotu iebiedēšanu viņus 
apklusinātu;

Or. en

Grozījums Nr. 523
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
47.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a stingri nosoda nepamatoto 
tiesvedību pret žurnālistiem ar mērķi tos 
novest bankrotā (stratēģiska tiesvedība 
pret sabiedrības līdzdalību) un apklusināt, 
it sevišķi augsta ranga amatpersonu 
korupcijas lietās; norāda, ka ir jāizveido 
platformas, kuras sniedz agrīnus 
brīdinājumus gadījumos, kad ir 
apdraudēti žurnālisti, un platformas, kas 
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aizsargā žurnālistu darbu, lai kolēģi-
žurnālisti varētu turpināt notiekošas 
izmeklēšanas bez pārtraukuma un bailēm 
no juridiskām sekām; tas varētu demotivēt 
uzbrukumus žurnālistiem, jo 
izmeklēšanas vienalga turpinātos;

Or. en

Grozījums Nr. 524
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek 
izmantoti sociālie tīkli; uzsver problēmas 
un riskus, ko šī tendence cita starpā rada 
saistībā ar vārda brīvības bezsaistē un 
tiešsaistē pārkāpumiem, cenzūru, datu 
aizsardzību, naida runu un žurnālistu 
drošību; aicina Komisiju pārskatīt sociālo 
mediju uzņēmumu politiku un praksi, jo 
īpaši to pašregulācijas instrumentus, kas 
ietekmē vārda brīvības izmantošanu visā 
pasaulē, un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 525
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 

48. uzsver, ka trešās valstīs turpinās 
pārmaiņas mediju vidē un arvien vairāk 
tiek izmantoti sociālie tīkli; uzsver 



PE659.051v01-00 134/175 AM\1216306LV.docx

LV

ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

problēmas un riskus, ko šī tendence cita 
starpā rada saistībā ar vārda brīvības 
bezsaistē un tiešsaistē pārkāpumiem, 
cenzūru, datu aizsardzību, naida runu un 
žurnālistu drošību; aicina Komisiju 
pārskatīt sociālo mediju uzņēmumu 
politiku un praksi, jo īpaši to pašregulācijas 
instrumentus, kas ietekmē vārda brīvības 
izmantošanu visā pasaulē, un vajadzības 
gadījumā iesniegt priekšlikumus par 
izmaiņām politikā vai tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 526
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu, aizskaršanu un žurnālistu 
drošību; aicina Komisiju pārskatīt sociālo 
mediju uzņēmumu politiku un praksi, jo 
īpaši to pašregulācijas instrumentus, kas 
ietekmē vārda brīvības izmantošanu visā 
pasaulē, un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 527
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
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48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu un trauksmes 
cēlēju drošību; aicina Komisiju uzraudzīt 
sociālo mediju uzņēmumu politiku un 
praksi, jo īpaši to pašregulācijas 
instrumentus, kas ietekmē vārda brīvības 
izmantošanu visā pasaulē, un vajadzības 
gadījumā iesniegt priekšlikumus par 
izmaiņām politikā vai tiesību aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 528
Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos; aicina pieņemt instrumentu, 
lai apkarotu dezinformācijas un viltus 
ziņu izplatību, ņemot vērā to kaitīgo 
ietekmi uz tādiem jautājumiem ka 
sabiedrības veselība, sociālā kohēzija un 
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demokrātija;

Or. en

Grozījums Nr. 529
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos;

48. uzsver, ka turpinās pārmaiņas 
mediju vidē un arvien vairāk tiek izmantoti 
sociālie tīkli; uzsver problēmas un riskus, 
ko šī tendence cita starpā rada saistībā ar 
vārda brīvības bezsaistē un tiešsaistē 
pārkāpumiem, cenzūru, datu aizsardzību, 
naida runu un žurnālistu drošību; aicina 
Komisiju pārskatīt sociālo mediju 
uzņēmumu politiku un praksi, jo īpaši to 
pašregulācijas instrumentus, kas ietekmē 
vārda brīvības izmantošanu visā pasaulē, 
un vajadzības gadījumā iesniegt 
priekšlikumus par izmaiņām politikā vai 
tiesību aktos; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt ES pamatnostādņu par vārda 
brīvību tiešsaistē un bezsaistē efektīvu un 
sistemātisku īstenošanu un regulāri 
uzraudzīt to ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 530
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. atzinīgi vērtē 2019. gadā vērojamo 
pozitīvo tendenci, proti, politiskā atbalsta 
vājināšanos nāvessoda saglabāšanai 
dažās valstīs, kuras to nav atcēlušas; 

svītrots
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tomēr pauž nožēlu par dažu valstu tiesu 
iestāžu lēmumiem, kuru dēļ salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies 
izpildīto nāvessodu skaits; aicina ES arī 
turpmāk sistemātiski nosodīt nāvessoda 
izmantošanu un īstenot pret nāvessodu 
vērstas komunikācijas kampaņas visā 
pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis 
aizstāvēt nāvessoda atcelšanu visos 
starptautiskajos forumos un censties 
panākt pēc iespējas plašāku atbalstu šai 
nostājai;

Or. en

Grozījums Nr. 531
Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. atzinīgi vērtē 2019. gadā vērojamo 
pozitīvo tendenci, proti, politiskā atbalsta 
vājināšanos nāvessoda saglabāšanai 
dažās valstīs, kuras to nav atcēlušas; 
tomēr pauž nožēlu par dažu valstu tiesu 
iestāžu lēmumiem, kuru dēļ salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem ir palielinājies 
izpildīto nāvessodu skaits; aicina ES arī 
turpmāk sistemātiski nosodīt nāvessoda 
izmantošanu un īstenot pret nāvessodu 
vērstas komunikācijas kampaņas visā 
pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis 
aizstāvēt nāvessoda atcelšanu visos 
starptautiskajos forumos un censties panākt 
pēc iespējas plašāku atbalstu šai nostājai;

49. nosoda spīdzināšanas, necilvēcīgas 
vai pazemojošas izturēšanās un nāvessoda 
izmantošanu, kas joprojām tiek pieļauta 
daudzās valstīs visā pasaulē; aicina 
valstis, kas vēl nav noteikušas moratoriju 
nāvessodam, to nekavējoties izdarīt, 
tādējādi pavirzoties soli tuvāk tā 
atcelšanai; aicina ES arī turpmāk 
sistemātiski nosodīt nāvessoda 
izmantošanu un īstenot pret nāvessodu 
vērstas komunikācijas kampaņas visā 
pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis 
aizstāvēt nāvessoda atcelšanu visos 
starptautiskajos forumos un censties panākt 
pēc iespējas plašāku atbalstu šai nostājai;

Or. en

Grozījums Nr. 532
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Frédérique Ries
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Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. atzinīgi vērtē 2019. gadā vērojamo 
pozitīvo tendenci, proti, politiskā atbalsta 
vājināšanos nāvessoda saglabāšanai dažās 
valstīs, kuras to nav atcēlušas; tomēr pauž 
nožēlu par dažu valstu tiesu iestāžu 
lēmumiem, kuru dēļ salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem ir palielinājies 
izpildīto nāvessodu skaits; aicina ES arī 
turpmāk sistemātiski nosodīt nāvessoda 
izmantošanu un īstenot pret nāvessodu 
vērstas komunikācijas kampaņas visā 
pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis 
aizstāvēt nāvessoda atcelšanu visos 
starptautiskajos forumos un censties panākt 
pēc iespējas plašāku atbalstu šai nostājai;

49. atzinīgi vērtē 2019. gadā vērojamo 
pozitīvo tendenci, proti, politiskā atbalsta 
vājināšanos nāvessoda saglabāšanai dažās 
valstīs, kuras to nav atcēlušas; tomēr pauž 
nožēlu par dažu valstu tiesu iestāžu 
lēmumiem, kuru dēļ salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem ir palielinājies 
izpildīto nāvessodu skaits; aicina ES arī 
turpmāk sistemātiski nosodīt nāvessoda 
izmantošanu un īstenot pret nāvessodu 
vērstas komunikācijas kampaņas visā 
pasaulē; mudina ES un tās dalībvalstis 
aizstāvēt nāvessoda atcelšanu visos 
starptautiskajos forumos un censties panākt 
pēc iespējas plašāku atbalstu šai nostājai; 
prasa atkārtoti ieviest moratoriju 
nāvessodam kā pirmo soli virzībā uz tā 
atcelšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 533
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. atkārtoti apstiprina apņemšanos 
aizliegt spīdzināšanu visā pasaulē, aizstāvēt 
cietušos un saukt pie atbildības 
spīdzinātājus; atzinīgi vērtē ES politikas 
pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm 
par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, 
necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu; mudina visas dalībvalstis un citas 
valstis, kas nav ratificējušas ANO 
Konvenciju pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
rīcību vai sodīšanu, kuras 35. gadadiena 
tika atzīmēta 2019. gadā, veikt šo 

50. atkārtoti apstiprina apņemšanos 
aizliegt spīdzināšanu visā pasaulē, aizstāvēt 
cietušos un saukt pie atbildības 
spīdzinātājus; atzinīgi vērtē ES politikas 
pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm 
par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, 
necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai 
sodīšanu; mudina visas dalībvalstis un citas 
valstis, kas nav ratificējušas ANO 
Konvenciju pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
rīcību vai sodīšanu (un tās fakultatīvo 
protokolu), kuras 35. gadadiena tika 
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ratifikāciju; atzīst pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un cilvēktiesību aizstāvju 
nozīmi cīņā pret spīdzināšanu un citiem 
nežēlīgas izturēšanās veidiem;

atzīmēta 2019. gadā, veikt šo ratifikāciju; 
atzīst pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
un cilvēktiesību aizstāvju nozīmi cīņā pret 
spīdzināšanu un citiem nežēlīgas 
izturēšanās veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 534
Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
50.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50.a aicina nekavējoties atbrīvot visas 
personas, kas ir patvaļīgi aizturētas, un 
ātri pārskatīt viņu aizturēšanas 
likumīgumu kompetentā tiesu iestādē, kā 
arī aicina ievērot apcietināto tiesības, 
tostarp tiesības netikt pakļautiem 
spīdzināšanai un nežēlīgai attieksmei un 
tiesības uz taisnīgu tiesu;

Or. en

Grozījums Nr. 535
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem veikt preventīvus 
pasākumus un sadarboties ar iestādēm, kā 
arī uzlabojot krimināltiesību politiku pret 
cilvēku tirgotājiem un tiem, kas izmanto 
mūsdienu verdzību vai gūst labumu no 
tās; aicina valstis, kas nav ratificējušas 
SDO konvencijas, kuras attiecas uz šīm 

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību, it sevišķi 
islāma valstīs, un pret bērnu prostitūciju, 
cilvēku tirdzniecību un cilvēku 
kontrabandu;
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postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 536
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem veikt preventīvus 
pasākumus un sadarboties ar iestādēm, kā 
arī uzlabojot krimināltiesību politiku pret 
cilvēku tirgotājiem un tiem, kas izmanto 
mūsdienu verdzību vai gūst labumu no tās; 
aicina valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
censties izskaust mūsdienu verdzību un 
cilvēku tirdzniecību, tostarp, bet ne tikai, 
cilvēku tirdzniecību seksuālas 
izmantošanas nolūkā, nosakot jaunus 
pienācīgas rūpības pienākumus 
uzņēmumiem apzināt, novērtēt, apturēt, 
novērst un mazināt šādas situācijas un 
sadarboties ar iestādēm, kā arī uzlabot 
krimināltiesību politiku pret cilvēku 
tirgotājiem un tiem, kas izmanto mūsdienu 
verdzību vai gūst labumu no tās; aicina 
valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 537
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem veikt preventīvus pasākumus 

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
censties izskaust mūsdienu verdzību un 
cilvēku tirdzniecību, nosakot jaunus 
pienākumus uzņēmumiem veikt 
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un sadarboties ar iestādēm, kā arī uzlabojot 
krimināltiesību politiku pret cilvēku 
tirgotājiem un tiem, kas izmanto mūsdienu 
verdzību vai gūst labumu no tās; aicina 
valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

preventīvus pasākumus un sadarboties ar 
iestādēm, kā arī uzlabojot krimināltiesību 
politiku pret cilvēku tirgotājiem un tiem, 
kas izmanto mūsdienu verdzību vai gūst 
labumu no tās; aicina valstis, kas nav 
ratificējušas SDO konvencijas, kuras 
attiecas uz šīm postošajām parādībām un 
bērnu darba apkarošanu, veikt šo 
ratifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 538
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem veikt preventīvus pasākumus 
un sadarboties ar iestādēm, kā arī uzlabojot 
krimināltiesību politiku pret cilvēku 
tirgotājiem un tiem, kas izmanto mūsdienu 
verdzību vai gūst labumu no tās; aicina 
valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienācīgas 
rūpības pienākumus uzņēmumiem veikt 
preventīvus pasākumus un sadarboties ar 
iestādēm, kā arī uzlabojot krimināltiesību 
politiku pret cilvēku tirgotājiem un tiem, 
kas izmanto mūsdienu verdzību vai gūst 
labumu no tās; aicina valstis, kas nav 
ratificējušas SDO konvencijas, kuras 
attiecas uz šīm postošajām parādībām un 
bērnu darba apkarošanu, veikt šo 
ratifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 539
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem veikt preventīvus 
pasākumus un sadarboties ar iestādēm, kā 
arī uzlabojot krimināltiesību politiku pret 
cilvēku tirgotājiem un tiem, kas izmanto 
mūsdienu verdzību vai gūst labumu no tās; 
aicina valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

51. prasa starptautiskā līmenī stingrāk 
vērsties pret mūsdienu verdzību un cilvēku 
tirdzniecību, nosakot jaunus pienākumus 
uzņēmumiem apzināt, novērtēt, apturēt, 
novērst un mazināt šādas situācijas un 
sadarboties ar iestādēm, kā arī uzlabot 
krimināltiesību politiku pret cilvēku 
tirgotājiem un tiem, kas izmanto mūsdienu 
verdzību vai gūst labumu no tās; aicina 
valstis, kas nav ratificējušas SDO 
konvencijas, kuras attiecas uz šīm 
postošajām parādībām un bērnu darba 
apkarošanu, veikt šo ratifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 540
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
51.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51.a uzsver vajadzību izskaust 
cilvēktirdzniecības tīklus — noziedzīgu 
darbību, kas pārkāpj cilvēka cieņu un 
cilvēku pamattiesības —, kuri gūst lielu 
finansiālu labumu, nelikumīgi tirgojot 
cilvēkus Eiropas Savienības teritorijā 
ārkārtīgi nedrošos apstākļos;

Or. es

Grozījums Nr. 541
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
51.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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51.a atgādina, ka cilvēku tirdzniecībai 
piemīt acīmredzama dzimuma dimensija 
un ka tirdzniecība seksuālas 
izmantošanas nolūkā, kurā kā upuri ir 
iesaistītas galvenokārt sievietes un 
meitenes, ir šā nozieguma galvenais veids, 
par kuru visā pasaulē tiek ziņots krietni 
retāk nekā to prasītu faktiskā situācija; 
aicina ES stiprināt koordinētu un 
konsolidētu reaģēšanu gan ES, gan ārpus 
tās un atbalstīt tirdzniecības novēršanas 
mērķus un prioritātes ar dažādām ES 
finansēšanas programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 542
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. prasa ES pastiprināt centienus 
veicināt un aizsargāt ekonomiskās, 
sociālās un kultūras tiesības, izmantojot 
ES ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši 
efektīvi izmantojot starptautisko nolīgumu 
cilvēktiesību klauzulas, tostarp 
nodarbinātību reglamentējošus 
noteikumus; atzinīgi vērtē to, ka ir 
pieņemta SDO Konvencija par 
vardarbības un aizskaršanas izskaušanu, 
kas ietver jaunus un saistošus 
starptautiskus darba standartus, kuri ir 
būtiski, lai aizliegtu šīs postošās parādības 
darba pasaulē un aizsargātu cietušos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 543
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. prasa ES pastiprināt centienus 
veicināt un aizsargāt ekonomiskās, sociālās 
un kultūras tiesības, izmantojot ES 
ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši efektīvi 
izmantojot starptautisko nolīgumu 
cilvēktiesību klauzulas, tostarp 
nodarbinātību reglamentējošus 
noteikumus; atzinīgi vērtē to, ka ir 
pieņemta SDO Konvencija par vardarbības 
un aizskaršanas izskaušanu, kas ietver 
jaunus un saistošus starptautiskus darba 
standartus, kuri ir būtiski, lai aizliegtu šīs 
postošās parādības darba pasaulē un 
aizsargātu cietušos;

52. prasa ES pastiprināt centienus 
veicināt un aizsargāt ekonomiskās, sociālās 
un kultūras tiesības, izmantojot ES 
ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši efektīvi 
izmantojot starptautisko nolīgumu 
cilvēktiesību klauzulas, tostarp 
nodarbinātību reglamentējošus noteikumus, 
un ieguldot kultūrā un izglītībā, kas ir 
noturīgu izmaiņu vektori; atzinīgi vērtē to, 
ka ir pieņemta SDO Konvencija par 
vardarbības un aizskaršanas izskaušanu, 
kas ietver jaunus un saistošus 
starptautiskus darba standartus, kuri ir 
būtiski, lai aizliegtu šīs postošās parādības 
darba pasaulē un aizsargātu cietušos;

Or. en

Grozījums Nr. 544
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. prasa ES pastiprināt centienus 
veicināt un aizsargāt ekonomiskās, sociālās 
un kultūras tiesības, izmantojot ES 
ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši efektīvi 
izmantojot starptautisko nolīgumu 
cilvēktiesību klauzulas, tostarp 
nodarbinātību reglamentējošus 
noteikumus; atzinīgi vērtē to, ka ir 
pieņemta SDO Konvencija par vardarbības 
un aizskaršanas izskaušanu, kas ietver 
jaunus un saistošus starptautiskus darba 
standartus, kuri ir būtiski, lai aizliegtu šīs 
postošās parādības darba pasaulē un 
aizsargātu cietušos;

52. prasa ES pastiprināt centienus 
veicināt un aizsargāt ekonomiskās, sociālās 
un kultūras tiesības, izmantojot ES 
ārpolitiku un ārējo darbību, jo īpaši efektīvi 
izmantojot starptautisko nolīgumu 
cilvēktiesību klauzulas, tostarp 
nodarbinātību reglamentējošus 
noteikumus; atzinīgi vērtē to, ka ir 
pieņemta SDO Konvencija par vardarbības 
un aizskaršanas izskaušanu, kas ietver 
jaunus un saistošus starptautiskus darba 
standartus, kuri ir būtiski, lai aizliegtu šīs 
postošās parādības darba pasaulē un 
aizsargātu cietušos; prasa nodrošināt 
sevišķu aizsardzību strādājošām mātēm, 
grūtniecības laikā un pēc tās, ietverot 
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aizsardzību pret uzmākšanos, iebiedēšanu 
un jebkāda veida neiecietību un 
diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 545
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a neatbalsta to, ka visā pasaulē 
joprojām notiek darba ņēmēju un 
arodbiedrību tiesību pārkāpumi un ka 
šādu pārkāpumu centrā ir biedrošanās 
brīvība, tiesības darba koplīguma 
slēgšanas sarunām, tiesības uz 
informāciju, apspriešanos un līdzdalību 
un tiesības īstenot kopīgas darbības, kā 
arī tiesības uz godīgu atlīdzību, 
pienācīgiem darba apstākļiem un veselību 
un drošību darbavietā;

Or. en

Grozījums Nr. 546
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a atgādina, ka piekļuve kultūrai un 
izglītībai ir pamattiesības; turklāt 
atgādina par kultūras diplomātijas 
nozīmi, ko Eiropas Savienība var 
izmantot, lai veicinātu miera vērtības un 
cilvēktiesību ievērošanu ārpus ES 
robežām; tādēļ aicina ES integrēt kultūru 
un izglītību un saistītās tiesības ES 
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cilvēktiesību politikā ārējo darbību 
kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 547
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, 
novērtēšanā, mazināšanā, novēršanā un 
paziņošanā, nosakot civiltiesisko atbildību 
un kriminālatbildību uzņēmumu 
struktūrām, uzņēmumu vadītājiem un 
izpildpersonām pārkāpuma gadījumā un 
nodrošinot cietušajiem piekļuvi tiesu 
iestādēm un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; iesaka šajā instrumentā kā 
īpašu elementu iekļaut juridisku 
pienākumu rūpēties, lai novērstu to, ka 
uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs 
izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 548
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 53. nosoda, ka uzņēmumi, kuru 
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pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

juridiskā vai fiziskā adrese ir ES vai kuri 
strādā ES tirgū, turpina izraisīt 
cilvēktiesību pārkāpumus, sekmēt vai būt 
tieši saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem 
(tostarp piespiedu darbu, seksuālu 
vardarbību un bērnu seksuālu 
izmantošanu) un kaitējumu videi savu 
darbību, vērtību ķēžu un uzņēmējdarbības 
attiecību dēļ; atgādina par uzņēmumu 
atbildību nodrošināt, ka to darbības un 
piegādes ķēdes nav iesaistītas cilvēktiesību 
pārkāpumos, tostarp vides, 
pamatiedzīvotāju un darba tiesību 
pārkāpumos, kā arī draudos un 
uzbrukumos cilvēktiesību aizstāvjiem;

prasa izveidot obligātu ES pienācīgas 
rūpības instrumentu cilvēktiesību jomā, kas 
paredzētu, ka uzņēmumiem ir aktīvi 
jāiesaistās savu uzņēmējdarbības un 
piegādes ķēžu jebkādas negatīvas ietekmes 
uz cilvēktiesībām vai vidi identificēšanā, 
apturēšanā, novērtēšanā, mazināšanā, 
novēršanā un paziņošanā, nosakot 
civiltiesisko atbildību, administratīvo 
atbildību un kriminālatbildību uzņēmumu 
struktūrām, uzņēmumu vadītājiem un 
izpildpersonām pārkāpuma gadījumā un 
nodrošinot cietušajiem piekļuvi tiesu 
iestādēm un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; iesaka šajā instrumentā kā 
īpašu elementu iekļaut juridisku 
pienākumu rūpēties, lai novērstu to, ka 
uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs 
izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu; turklāt uzsver nepieciešamību 
izveidot starptautiski saistošu 
instrumentu, ar kura palīdzību 
starptautiskajās cilvēktiesībās reglamentēt 
transnacionālu korporāciju un citu 
uzņēmumu darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 549
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, 
novērtēšanā, mazināšanā, novēršanā un 
paziņošanā, nosakot civiltiesisko atbildību 
un kriminālatbildību uzņēmumu 
struktūrām, uzņēmumu vadītājiem un 
izpildpersonām pārkāpuma gadījumā un 
nodrošinot cietušajiem piekļuvi tiesu 
iestādēm un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; iesaka šajā instrumentā kā 
īpašu elementu iekļaut juridisku 
pienākumu rūpēties, lai novērstu to, ka 
uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs 
izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

53. atzinīgi vērtē vairāku Eiropas 
uzņēmumu mēģinājumu īstenot savas 
korporatīvās atbildības politikas virzienus, 
lai ievērotu cilvēktiesības, un dažādos 
spēkā esošos politikas virzienus un tiesību 
aktus, ar kuriem ir paredzēts veicināt vai 
pieprasīt pienācīgu rūpību dažādās 
dalībvalstīs; prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā; iesaka šajā instrumentā 
paredzēt cietušajiem piekļuvi tiesu 
iestādēm un parūpēties, lai tas novērstu to, 
ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs 
izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 550
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 

53. prasa izveidot ES pienācīgas 
rūpības instrumentu cilvēktiesību jomā, kas 
paredzētu, ka uzņēmumiem ir aktīvi 
jāiesaistās savu uzņēmējdarbības un 
piegādes ķēžu jebkādu cilvēktiesību 
pārkāpumu identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot atbildību uzņēmumu struktūrām, 
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nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 551
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas sniegtu kopīgus 
norādījumus, lai uzņēmumi, ņemot vērā 
to lielumu un nozaru atšķirības, aktīvi 
iesaistītos savu uzņēmējdarbības un 
piegādes ķēžu jebkādas negatīvas ietekmes 
uz cilvēktiesībām identificēšanā, 
novērtēšanā, mazināšanā, novēršanā un 
paziņošanā, saskaņā ar valsts tiesību 
sistēmām nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu; uzskata, ka šā instrumenta 
panākumi nekādā gadījumā nedrīkst radīt 
uzņēmumiem ievērojamu administratīvo 
slogu, kā arī nevajadzētu uz tiem novelt 
atbildību par cilvēktiesību ievērošanu, jo 
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tas ir valstu pienākums;

Or. es

Grozījums Nr. 552
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
starptautiskiem uzņēmumiem ir aktīvi 
jāiesaistās savu uzņēmējdarbības un 
piegādes ķēžu jebkādas negatīvas ietekmes 
uz cilvēktiesībām identificēšanā, 
novērtēšanā, mazināšanā, novēršanā un 
paziņošanā, nosakot civiltiesisko atbildību 
un kriminālatbildību uzņēmumu 
struktūrām, uzņēmumu vadītājiem un 
izpildpersonām pārkāpuma gadījumā un 
nodrošinot cietušajiem piekļuvi tiesu 
iestādēm un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem; iesaka šajā instrumentā kā 
īpašu elementu iekļaut juridisku 
pienākumu rūpēties, lai novērstu to, ka 
uzņēmumi savās aizjūras piegādes ķēdēs 
izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

Or. es

Grozījums Nr. 553
Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, Petras Auštrevičius, Nicolae Ştefănuță, Klemen 
Grošelj, Urmas Paet, Charles Goerens, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 53. prasa izveidot obligātu ES 
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pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu; iesaka pārredzamības prasību 
iekļaut pienācīgas rūpības instrumentā, 
lai atvieglotu cietušo spēju piekļūt sūdzību 
izskatīšanai; aicina ieviest efektīvus 
mehānismus, lai aizsargātu sūdzību 
iesniedzējus pret represijām; tam būtu 
jāietver tiesību akti, lai novērstu 
stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 554
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
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kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu; atgādina par dažādajiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas var tikt 
pieļauti saistībā ar dabas resursu ieguvi; 
atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots neatkarīgs 
Kanādas atbildīgā uzņēmuma ombuds, 
kura uzdevums ir izmeklēt apgalvojumus 
par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas 
saistīti ar Kanādas uzņēmumu darbību 
ārvalstīs; aicina ES un tās dalībvalstis 
apsvērt iespēju īstenot līdzīgu iniciatīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 555
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 

53. prasa izveidot obligātu ES 
pienācīgas rūpības instrumentu 
cilvēktiesību jomā, kas paredzētu, ka 
uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās savu 
uzņēmējdarbības un piegādes ķēžu 
jebkādas negatīvas ietekmes uz 
cilvēktiesībām identificēšanā, novērtēšanā, 
mazināšanā, novēršanā un paziņošanā, 
nosakot civiltiesisko atbildību un 
kriminālatbildību uzņēmumu struktūrām, 
uzņēmumu vadītājiem un izpildpersonām 
pārkāpuma gadījumā un nodrošinot 
cietušajiem piekļuvi tiesu iestādēm un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; iesaka 
šajā instrumentā kā īpašu elementu iekļaut 
juridisku pienākumu rūpēties, lai novērstu 
to, ka uzņēmumi savās aizjūras piegādes 
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ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu;

ķēdēs izmanto mūsdienu verdzību un bērnu 
darbu; aicina ES reģistrētus uzņēmumus 
pildīt savu korporatīvās atbildības 
pienākumu, tuvinoties ES vienotā tirgus 
ētikas noteikumiem un standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 556
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
53.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.a uzsver nepieciešamību izveidot 
starptautiski saistošu instrumentu, ar 
kura palīdzību starptautiskajās 
cilvēktiesībās reglamentēt transnacionālu 
korporāciju un citu uzņēmumu darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 557
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
53.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.b uzsver, ka ir svarīgi visām valstīm 
īstenot ANO Vadošos principus 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, un 
aicina tās ES dalībvalstis, kuras vēl nav 
pieņēmušas valsts rīcības plānus 
uzņēmējdarbības tiesību jomā, to izdarīt 
pēc iespējas drīzāk;

Or. en
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Grozījums Nr. 558
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
53.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.c mudina ES un tās dalībvalstis 
konstruktīvi iesaistīties darbā, ko veic 
ANO starpvaldību darba grupa 
jautājumos par transnacionālām 
korporācijām un citiem uzņēmumiem 
cilvēktiesību kontekstā; uzskata to par 
nepieciešamu soli cilvēktiesību 
veicināšanā un aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 559
Isabel Santos, Raphaël Glucksmann, Maria Arena, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
53.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.d tādēļ uzstāj, ka ir jāpieņem ES 
obligātas pienācīgas rūpības tiesību akti 
saskaņā ar ANO Vadošajiem principiem 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, lai ES 
varētu aizsargāt un veicināt cilvēktiesības 
un vidi visā pasaulē; šiem tiesību aktiem 
būtu ES uzņēmumiem un ES vienotajā 
tirgū strādājošiem uzņēmumiem jānosaka 
pienācīgas rūpības pienākumi un 
atbildības režīmi, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumi tiek saukti pie atbildības par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas tiek 
pieļauti to globālajās vērtību ķēdēs; ES 
pienācīgas rūpības tiesību aktiem ir 
jāparedz izpildes mehānismi, lai garantētu 
tiesu iestāžu pieejamību un efektīvus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus personām, 
kuras ir cietušas no uzņēmējdarbības 
kontekstā izdarītiem cilvēktiesību 
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pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. pauž bažas par dažādu uz datiem 
un jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi 
gan lietošanai ES iekšienē, gan kā 
risinājumus, ko pārņemt visā pasaulē, lai 
novērstu jaunu uz datiem balstītu rīku 
iespējamu kaitīgu ietekmi;

54. būs nobažījies par dažādu uz 
datiem un jaunām tehnoloģijām balstītu 
rīku izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju, kas atklājās 2020. gada 
pirmajā ceturksnī;

Or. en

Grozījums Nr. 561
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko nereti ir grūti 
saskatīt un ko tie rada tādos aspektos kā 



PE659.051v01-00 156/175 AM\1216306LV.docx

LV

varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

pamatbrīvību izmantošana, varas 
ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 562
Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Lukas 
Mandl, Peter van Dalen, David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; pauž bažas par to, 
ka autoritāras valdības joprojām izmanto 
tehnoloģijas, lai uzraudzītu un aizskartu 
reliģiskas un ticības minoritātes, kā arī 
ierobežotu to vārda brīvību; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 563
Peter van Dalen

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; pauž bažas par to, 
ka autoritāras valdības joprojām izmanto 
tehnoloģijas, lai uzraudzītu un aizskartu 
reliģiskas minoritātes, kā arī ierobežotu to 
vārda brīvību; prasa ES kā pasaules 
mēroga standartu noteicējai privātuma un 
datu aizsardzības jomā noteikt jaunas 
normas un paraugpraksi gan lietošanai ES 
iekšienē, gan kā risinājumus, ko pārņemt 
visā pasaulē, lai novērstu jaunu uz datiem 
balstītu rīku iespējamu kaitīgu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 564
Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 

54. pauž bažas par dažādu uz datiem un 
jaunām tehnoloģijām balstītu rīku 
izmantošanu reakcijā uz Covid-19 
pandēmiju; uzsver riskus, ko tie rada tādos 
aspektos kā pamatbrīvību izmantošana, 
varas ļaunprātīga izmantošana un lielāka 
neaizsargātība pret kiberuzbrukumiem, ja 
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nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; prasa ES kā 
pasaules mēroga standartu noteicējai 
privātuma un datu aizsardzības jomā 
noteikt jaunas normas un paraugpraksi gan 
lietošanai ES iekšienē, gan kā risinājumus, 
ko pārņemt visā pasaulē, lai novērstu jaunu 
uz datiem balstītu rīku iespējamu kaitīgu 
ietekmi;

nav ieviesti efektīvi tehniskie un juridiskie 
aizsardzības pasākumi; pauž bažas par to, 
ka autoritāras valdības joprojām izmanto 
tehnoloģijas, lai uzraudzītu un aizskartu 
reliģiskas minoritātes, kā arī ierobežotu to 
vārda brīvību; prasa ES kā pasaules 
mēroga standartu noteicējai privātuma un 
datu aizsardzības jomā noteikt jaunas 
normas un paraugpraksi gan lietošanai ES 
iekšienē, gan kā risinājumus, ko pārņemt 
visā pasaulē, lai novērstu jaunu uz datiem 
balstītu rīku iespējamu kaitīgu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 565
Salima Yenbou
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
54.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54.a atgādinot par savu 2014. gada 
27. februāra rezolūciju par bruņotiem 
bezpilota lidaparātiem, joprojām pauž 
bažas par bruņotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu ārpus starptautiskā tiesiskā 
regulējuma; atkārtoti aicina ES 
nekavējoties izstrādāt juridiski saistošu 
satvaru bruņotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanai, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis, pildot savas juridiskās 
saistības, neveic cilvēku nelikumīgu 
mērķtiecīgu nogalināšanu vai nepalīdz 
šādu nogalināšanu veikt trešām valstīm; 
turklāt aicina Komisiju pienācīgi informēt 
Parlamentu par turpmāku ES līdzekļu 
izmantošanu jebkādiem pētniecības un 
izstrādes projektiem, kas saistīti ar 
bezpilota lidaparātu projektēšanu; aicina 
saistībā ar turpmākiem bezpilota 
lidaparātu izstrādes projektiem veikt 
novērtējumus par ietekmi uz 
cilvēktiesībām; atgādina par Parlamenta 
2018. gada 12. septembra rezolūciju par 
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autonomajiem ieročiem; mudina AP/PV 
un dalībvalstis aizliegt izstrādāt, ražot un 
izmantot pilnībā autonomus ieročus, pār 
kuriem cilvēkiem nav jēgpilnas kontroles 
attiecībā uz to kritiskām mērķa 
noteikšanas un uzbrukšanas funkcijām; 
uzstāj, ka ir jāuzsāk starptautiskas 
sarunas par juridiski saistošu 
instrumentu, kas aizliegtu autonomus 
letālus ieročus, par kuriem cilvēkiem nav 
jēgpilnas kontroles; mudina AP/PV un 
dalībvalstis pieņemt kopīgu nostāju par 
starptautiskām sarunām attiecībā uz šo 
jautājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 566
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana 
un cieņa, un meklēt risinājumus, lai 
novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc 
aizsardzības, ievērojot solidaritātes un 
partnerības principus un nodrošinot 
pienācīgus un piekļūstamus likumīgus 
migrācijas ceļus; uzsver, ka ir svarīgi visā 
pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

svītrots

Or. sk

Grozījums Nr. 567
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
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55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana 
un cieņa, un meklēt risinājumus, lai 
novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc 
aizsardzības, ievērojot solidaritātes un 
partnerības principus un nodrošinot 
pienācīgus un piekļūstamus likumīgus 
migrācijas ceļus; uzsver, ka ir svarīgi visā 
pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

55. konstatē, ka pēc Covid-19 krīzes 
dalībvalstīs ir jāpastiprina cīņa pret 
masveida nelegālu imigrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 568
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana 
un cieņa, un meklēt risinājumus, lai 
novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc 
aizsardzības, ievērojot solidaritātes un 
partnerības principus un nodrošinot 
pienācīgus un piekļūstamus likumīgus 
migrācijas ceļus; uzsver, ka ir svarīgi visā 
pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Ķīnas 
izplatīto dezinformāciju saistībā ar Covid-
19 pandēmijas pirmo uzliesmojumu 
2019. gada decembrī; tāpat pauž bažas par 
to, ka EĀDD palīdzēja izplatīt 
dezinformāciju un neskaidrību, kā 
rezultātā ES iestādes krīzes laikā 
neīstenoja nekādu sekmīgu rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 569
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Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. mudina valdības iesaistīties atbildes 
pasākumos, kuru pamatā ir cilvēktiesību 
ievērošana un cieņa, un meklēt 
risinājumus, lai novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc 
aizsardzības; uzsver, ka ir svarīgi visā 
pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 570
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. mudina valdības iesaistīties atbildes 
pasākumos, kuru pamatā ir cilvēktiesību 
ievērošana un cieņa, un meklēt 
risinājumus, lai novērstu migrantu un bēgļu 
neaizsargātību un vajadzību pēc 
aizsardzības, ievērojot solidaritātes un 
partnerības principus un nodrošinot 
pienācīgus likumīgus migrācijas ceļus; 
uzsver, ka ir svarīgi visā pasaulē ievērot 
tiesības uz patvērumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 571
Karol Karski, Ryszard Czarnecki

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes principu; uzsver, ka ir svarīgi 
visā pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 572
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus; 
uzsver, ka ir svarīgi visā pasaulē ievērot 
tiesības uz patvērumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 573
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
precizējot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; norāda, ka ir 
jācīnās pret mafijām, kuras nodarbojas ar 
cilvēku tirdzniecību; uzsver, ka ir svarīgi 
visā pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu;

Or. es

Grozījums Nr. 574
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
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likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

likumīgus migrācijas ceļus; mudina rast 
tādas alternatīvas migrantu un bēgļu 
aizturēšanai, kas būtu bez brīvības 
atņemšanas, un šajā ziņā noraida jebkādu 
necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos 
pret migrantiem; uzsver, ka ir svarīgi visā 
pasaulē ievērot tiesības uz patvērumu un 
ka visiem patvēruma meklētājiem un 
migrantiem ir jānodrošina piekļuve 
pamatpakalpojumiem, tostarp SRHR;

Or. en

Grozījums Nr. 575
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem, it sevišķi 
sievietēm un bērniem; mudina valdības 
iesaistīties atbildes pasākumos, kuru 
pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 576
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka, 
veicot obligātu veselības pārbaudi, it 
sevišķi cilvēkiem ar HIV, ir svarīgi ievērot 
cilvēktiesību noteikumus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 577
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Dietmar Köster, Raphaël 
Glucksmann, Maria Arena

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu;

55. pauž dziļas bažas par Covid-19 
pandēmijas nesamērīgo negatīvo ietekmi 
uz migrantiem un bēgļiem; mudina 
valdības iesaistīties atbildes pasākumos, 
kuru pamatā ir cilvēktiesību ievērošana un 
cieņa, un meklēt risinājumus, lai novērstu 
migrantu un bēgļu neaizsargātību un 
vajadzību pēc aizsardzības, ievērojot 
solidaritātes un partnerības principus un 
nodrošinot pienācīgus un piekļūstamus 
likumīgus migrācijas ceļus; uzsver, ka ir 
svarīgi visā pasaulē ievērot tiesības uz 
patvērumu; un uzsver, ka visiem 
patvēruma meklētājiem un migrantiem ir 
jānodrošina piekļuve 
pamatpakalpojumiem, tostarp SRHR;
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Or. en

Grozījums Nr. 578
Janina Ochojska

Rezolūcijas priekšlikums
55.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55.a pauž nožēlu par drūmo stāvokli, ar 
kuru saskaras bēgļi bēgļu nometnēs, viņu 
izredžu trūkumu, ilgo patvēruma 
pieteikumu izskatīšanas gaidīšanas laiku 
un problēmu saistībā ar piekļuvi pamata 
medicīniskajai aprūpei un bērnu 
gadījumā — izglītībai;

Or. pl

Grozījums Nr. 579
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. šajā sakarībā aicina ES 
dalībvalstu kompetentās iestādes izrādīt 
labu gribu un rūpību pret personām ar 
bēgļa statusu un šaubu gadījumā tomēr 
uzticēties tām, un iesniegt ģimenes 
atkalapvienošanās pieprasījumus, lai 
izbeigtu bēgļu nošķiršanu no tuviem 
radiniekiem, jo īpaši bērniem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 580
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
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56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. šajā sakarībā aicina ES 
dalībvalstu kompetentās iestādes izrādīt 
labu gribu un rūpību pret personām ar 
bēgļa statusu un šaubu gadījumā tomēr 
uzticēties tām, un iesniegt ģimenes 
atkalapvienošanās pieprasījumus, lai 
izbeigtu bēgļu nošķiršanu no tuviem 
radiniekiem, jo īpaši bērniem;

svītrots

Or. sk

Grozījums Nr. 581
Isabel Wiseler-Lima

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu 
kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un 
rūpību pret personām ar bēgļa statusu un 
šaubu gadījumā tomēr uzticēties tām, un 
iesniegt ģimenes atkalapvienošanās 
pieprasījumus, lai izbeigtu bēgļu 
nošķiršanu no tuviem radiniekiem, jo īpaši 
bērniem;

56. šajā sakarībā aicina pret cilvēkiem, 
kas pieprasa bēgļa statusu, izrādīt labu 
gribu un rūpību pret personām ar bēgļa 
statusu un šaubu gadījumā tomēr uzticēties 
tām, un izrādīt labu gribu pret ģimenes 
atkalapvienošanās pieprasījumiem, lai 
izbeigtu bēgļu nošķiršanu no tuviem 
radiniekiem, jo īpaši bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 582
David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu 
kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un 
rūpību pret personām ar bēgļa statusu un 

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu 
kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un 
rūpību pret personām ar bēgļa statusu 
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šaubu gadījumā tomēr uzticēties tām, un 
iesniegt ģimenes atkalapvienošanās 
pieprasījumus, lai izbeigtu bēgļu 
nošķiršanu no tuviem radiniekiem, jo īpaši 
bērniem;

saskaņā ar tiesiskuma principiem un 
atbalstīt ģimenes atkalapvienošanos, lai 
izbeigtu bēgļu nošķiršanu no tuviem 
radiniekiem, jo īpaši bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 583
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu 
kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un 
rūpību pret personām ar bēgļa statusu un 
šaubu gadījumā tomēr uzticēties tām, un 
iesniegt ģimenes atkalapvienošanās 
pieprasījumus, lai izbeigtu bēgļu 
nošķiršanu no tuviem radiniekiem, jo īpaši 
bērniem;

56. šajā sakarībā aicina ES dalībvalstu 
kompetentās iestādes izrādīt labu gribu un 
rūpību pret personām ar bēgļa statusu un 
iesniegt ģimenes atkalapvienošanās 
pieprasījumus, lai izbeigtu bēgļu 
nošķiršanu no tuviem radiniekiem, jo īpaši 
bērniem;

Or. es

Grozījums Nr. 584
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
56.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56.a aicina ES un dalībvalstis risināt 
migrācijas cēloņus, lai izvairītos no tā, ka 
tautas, personas un ģimenes jūtas spiestas 
pamest savas valstis, jo nespēj tur dzīvot 
cieņpilnā un drošā vidē; pieprasa 
attīstības palīdzību sasaistīt ar piespiedu 
migrāciju, lai tādējādi atbalstītu cilvēku 
noturīgumu viņu dzimtajās valstīs un 
veicinātu drošību un stabilitāti trešās 
valstīs, ieguldītu izglītībā un sniegtu tiešu 
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palīdzību nolūkā uzlabot dzīves iespējas 
vietējā līmenī, kas sekmē stabilāku un 
ilgtspējīgāku sabiedrību, kā arī novērš 
cilvēktiesību pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 585
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
56.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56.a nosoda nāves gadījumus Vidusjūrā 
un noraida cilvēktiesību pārkāpumus un 
vardarbību, ar kuriem saskaras bēgļi un 
migranti; pauž nožēlu par to, ka dažas 
personas ir pat nosūtītas atpakaļ pie 
robežas vai izraidītas uz vietām, kur viņu 
dzīvībai, pretēji starptautisko tiesību 
noteikumiem, tostarp tiesībām uz 
patvērumu, draud briesmas; nosoda drošo 
ostu slēgšanu un uzbrukumus NVO, kas 
palīdz šiem cilvēkiem, piemēram, 
diskreditējošas kampaņas un arvien 
biežāko juridisko vajāšanu; atgādina, ka 
palīdzības sniegšana, lai glābtu dzīvības, 
ir cilvēktiesību priekšnoteikums, kurš ir 
jāievēro vienmēr un attiecībā uz ikvienu, 
kam vajadzīga palīdzība; šajā saistībā 
pauž cieņu personām un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas 
migrantiem ir nodrošinājušas 
pamattiesības, piemēram, tiesības uz 
ūdeni, pārtiku, veselības aprūpi, 
pienācīgu patvērumu un citu šādu 
palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 586
Miguel Urbán Crespo
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Rezolūcijas priekšlikums
56.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56.b aicina ievērot neizraidīšanas 
principu attiecībā uz valstīm, kurās tiktu 
apdraudēta personu dzīvība vai brīvība; 
uzsver nepieciešamību izveidot migrantu 
aizsardzībai paredzētu sistēmu, jo īpaši 
atverot migrantiem drošus un likumīgus 
ceļus un piešķirot tiem humanitārās vīzas;

Or. en

Grozījums Nr. 587
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. prasa stiprināt un padarīt 
elastīgāku ES atbalstu un humāno 
palīdzību, lai nodrošinātu pienācīgu 
aizsardzību bēgļiem, kas konfliktu, 
humanitāro krīžu un cilvēktiesību 
pārkāpumu dēļ bēg uz kaimiņvalstīm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 588
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. prasa stiprināt un padarīt 
elastīgāku ES atbalstu un humāno 
palīdzību, lai nodrošinātu pienācīgu 
aizsardzību bēgļiem, kas konfliktu, 
humanitāro krīžu un cilvēktiesību 

svītrots
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pārkāpumu dēļ bēg uz kaimiņvalstīm;

Or. sk

Grozījums Nr. 589
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. prasa stiprināt un padarīt 
elastīgāku ES atbalstu un humāno 
palīdzību, lai nodrošinātu pienācīgu 
aizsardzību bēgļiem, kas konfliktu, 
humanitāro krīžu un cilvēktiesību 
pārkāpumu dēļ bēg uz kaimiņvalstīm;

57. prasa nodrošināt pienācīgu 
aizsardzību bēgļiem, kas konfliktu, 
humanitāro krīžu un cilvēktiesību 
pārkāpumu dēļ bēg uz kaimiņvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 590
Miguel Urbán Crespo

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. prasa stiprināt un padarīt elastīgāku 
ES atbalstu un humāno palīdzību, lai 
nodrošinātu pienācīgu aizsardzību bēgļiem, 
kas konfliktu, humanitāro krīžu un 
cilvēktiesību pārkāpumu dēļ bēg uz 
kaimiņvalstīm;

57. prasa stiprināt un padarīt elastīgāku 
ES atbalstu un humāno palīdzību, lai 
nodrošinātu pienācīgu aizsardzību bēgļiem, 
kas konfliktu, humanitāro krīžu un 
cilvēktiesību pārkāpumu dēļ bēg uz 
kaimiņvalstīm; aicina ES un dalībvalstis 
nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā 
uz līdzekļu piešķiršanu trešām valstīm 
sadarbībai migrācijas jomā un 
nodrošināt, ka drošības spēku, policijas 
un tiesu sistēmas, kas iesaistītas 
cilvēktiesību pārkāpumos, tieši vai netieši 
negūst labumu no šādas sadarbības; 
aicina ES un tās dalībvalstis neiekļaut 
līdzekļus, kas paredzēti bēgļu vai 
migrantu uzņemšanai vai politikas 



PE659.051v01-00 172/175 AM\1216306LV.docx

LV

nostādnēm saistībā ar migrantu kontroli, 
oficiālajā attīstības palīdzībā, un neizvirzīt 
nekādus atbalsta nosacījumus šajā jomā; 
jo īpaši nosoda to, ka konkrētām valstīm 
atbalsts tiek sniegts tikai tad, ja ir noslēgts 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un tiek 
aktivizētas sarunas šajā jomā; prasa 
apturēt visus nolīgumus un sarunas par 
atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar 
valstīm, kuras neievēro cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 591
Milan Uhrík

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam 
aktīvismam, kas kopš 2019. gada ir 
pieaudzis saistībā ar populisma un 
autoritāru režīmu aktivitātes pieaugumu; 
šajā sakarībā uzsver Parlamenta īstenotos 
demokrātijas atbalsta pasākumus, tostarp 
vēlēšanu novērošanu, starpniecību, 
apmācības un mentoringa programmas, 
kas ir jāpielāgo situācijas izmaiņām 
partnervalstīs;

svītrots

Or. sk

Grozījums Nr. 592
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Filip De Man, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam 

58. uzsver Parlamenta īstenotos 
demokrātijas atbalsta pasākumus, tostarp 
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aktīvismam, kas kopš 2019. gada ir 
pieaudzis saistībā ar populisma un 
autoritāru režīmu aktivitātes pieaugumu; 
šajā sakarībā uzsver Parlamenta īstenotos 
demokrātijas atbalsta pasākumus, tostarp 
vēlēšanu novērošanu, starpniecību, 
apmācības un mentoringa programmas, kas 
ir jāpielāgo situācijas izmaiņām 
partnervalstīs;

vēlēšanu novērošanu, starpniecību, 
apmācības un mentoringa programmas, kas 
ir jāpielāgo situācijas izmaiņām 
partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 593
Leopoldo López Gil

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 
populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta 
pasākumus, tostarp vēlēšanu novērošanu, 
starpniecību, apmācības un mentoringa 
programmas, kas ir jāpielāgo situācijas 
izmaiņām partnervalstīs;

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 
populisma, nacionālisma un autoritāru 
režīmu aktivitātes pieaugumu; šajā 
sakarībā uzsver Parlamenta īstenotos 
demokrātijas atbalsta pasākumus, tostarp 
vēlēšanu novērošanu, starpniecību, 
apmācības un mentoringa programmas, kas 
ir jāpielāgo situācijas izmaiņām 
partnervalstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 594
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 
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populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta 
pasākumus, tostarp vēlēšanu novērošanu, 
starpniecību, apmācības un mentoringa 
programmas, kas ir jāpielāgo situācijas 
izmaiņām partnervalstīs;

populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta 
pasākumus, tostarp vēlēšanu novērošanu, 
starpniecību, apmācības un mentoringa 
programmas, kas ir jāpielāgo situācijas 
izmaiņām partnervalstīs, vienlaikus ņemot 
vērā trešo valstu kultūras un nacionālās 
vides, lai stiprinātu dialogu un 
partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 595
Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 
populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta 
pasākumus, tostarp vēlēšanu novērošanu, 
starpniecību, apmācības un mentoringa 
programmas, kas ir jāpielāgo situācijas 
izmaiņām partnervalstīs;

58. aicina ES palielināt atbalstu 
demokrātiskam pilsoniskajam aktīvismam, 
kas kopš 2019. gada ir pieaudzis saistībā ar 
populisma un autoritāru režīmu aktivitātes 
pieaugumu; šajā sakarībā uzsver 
Parlamenta īstenotos demokrātijas atbalsta 
pasākumus, tostarp vēlēšanu novērošanu, 
starpniecību, apmācības un mentoringa 
programmas, kas ir jāpielāgo situācijas 
izmaiņām partnervalstīs; apstiprina 
aicinājumu Padomes 2019. gada 
14. oktobra secinājumos par demokrātiju 
un 2020.–2024. gada ES Rīcības plānā 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā 
veicināt elastīgāku, inovatīvāku, 
ilgtermiņa un uz kontekstuālu konflikta 
izpratni balstītu pieeju, lai atbalstītu 
demokrātiju; atzinīgi vērtē un šajā 
saistībā atbalsta tādu neatkarīgu 
organizāciju darbu, kas darbojas saskaņā 
ar Eiropas Savienības pamatvērtībām un 
sekmē demokrātisku pārkārtošanu visā 
pasaulē;

Or. en
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Grozījums Nr. 596
Miriam Lexmann, Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
58.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58.a aicina Komisiju un Padomi 
stiprināt Savienības demokrātijas atbalsta 
programmas visā pasaulē, sekmējot 
demokrātiju atbalstošus augšupējus 
procesus, pilnveidojot iestāžu noturīgumu 
un atbalstot uz noteikumiem balstītu 
globālu un brīvu tirgus ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 597
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Rezolūcijas priekšlikums
58.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58.a apņemas veicināt demokrātisko 
procesu lielāku pārredzamību, jo īpaši 
dažādu nevalstisko dalībnieku rīkotu 
politisko un tematisko kampaņu 
finansēšanas pārredzamību;

Or. en


