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14.2.2012 B7-0071/1 

Pakeitimas  1 

Frank Vanhecke 

EFD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi JTŽTT yra unikalus, ypatingą 
d÷mesį visuotin÷ms žmogaus teis÷ms 
skiriantis organas ir specialusis JT 
sistemos forumas, kuriame sprendžiami 
žmogaus teisių klausimai; kadangi jai 
pavestas svarbus uždavinys stiprinti 
žmogaus teisių skatinimą, apsaugą ir 
pagarbą joms visame pasaulyje; 

E. kadangi JTŽTT yra JT Žmogaus teisių 
komisijos, institucijos, kuri buvo labai 
kritikuojama d÷l to, kad leido šalims, 
kuriose žmogaus teisių pad÷tis 
apibūdinama kaip bloga, tapti nar÷mis ir 
kuri nesugeb÷jo reaguoti į žmogaus teisių 
pažeidimus visame pasaulyje, įp÷din÷; 
kadangi žmogaus teisių gyn÷jų nuomone 
JTŽTT taip pat dažnai nereagavo į 
daugelį žmogaus teisių krizių ir ilgalaikių 
žmogaus teisių pažeidin÷jimo situacijų; 
kadangi tai atsitiko d÷l tų pačių 
struktūrinių problemų, o būtent d÷l to, 
kad rimtiems žmogaus teisių pažeid÷jams 
leista būti JTŽTT nariais, taip pat d÷l 
selektyvumo ir politizavimo; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/2 

Pakeitimas  2 

Frank Vanhecke 

EFD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina šios sesijos 
nominacijas nepriklausomo eksperto 
demokratin÷s ir lygiateis÷s tarptautin÷s 
sistemos skatinimo klausimais, specialiojo 
praneš÷jo tiesos, teisingumo, reparacijos ir 
nepasikartojimo užtikrinimo klausimais, 
specialiojo praneš÷jo žmogaus teisių 
pad÷ties Sirijoje klausimais ir 
nepriklausomo eksperto žmogaus teisių 
pad÷ties Sudane klausimais įgaliojimams; 
atkreipia d÷mesį į pranešimus, kuriuos 
pateiks specialieji praneš÷jai, be kita ko, 
d÷l žmogaus teisių pad÷ties KLDR, Irane ir 
Birmoje (Mianmare), d÷l kankinimų ir kito 
žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio 
ar baudimo, d÷l žmogaus teisių gyn÷jų 
pad÷ties ir religijos ar įsitikinimų laisv÷s; 
ragina valstybes nares aktyviai prisid÷ti 
prie šių diskusijų; 

3. palankiai vertina šios sesijos 
nominacijas nepriklausomo eksperto 
demokratin÷s ir lygiateis÷s tarptautin÷s 
sistemos skatinimo klausimais, specialiojo 
praneš÷jo tiesos, teisingumo, reparacijos ir 
nepasikartojimo užtikrinimo klausimais ir 
specialiojo praneš÷jo žmogaus teisių 
pad÷ties Sirijoje klausimais įgaliojimams; 
kita vertus, mano, kad JTŽTT nereagavo 
tinkamai į pad÷tį Sudane; ypač 
apgailestauja, kad JTŽTT nesuteik÷ 
nepriklausomam ekspertui žmogaus teisių 
pad÷ties Sudane klausimais įgaliojimų, 
pagal kuriuos jis gal÷tų steb÷ti 
besitęsiančius rimtus žmogaus teisių 
pažeidimus, vykstančius visoje šalyje, ir 
apie tai pranešti, ir kad vietoj to 
didžiausias d÷mesys skiriamas paj÷gumų 
kūrimo aspektui; atkreipia d÷mesį į 
pranešimus, kuriuos pateiks specialieji 
praneš÷jai, be kita ko, d÷l pad÷ties KLDR, 
Irane ir Birmoje (Mianmare), d÷l 
kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško ir 
žeminančio elgesio ar baudimo, d÷l 
žmogaus teisių gyn÷jų pad÷ties ir religijos 
ar įsitikinimų laisv÷s; ragina valstybes 
nares aktyviai prisid÷ti prie šių diskusijų; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/3 

Pakeitimas  3 

Frank Vanhecke 

EFD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pakartoja savo raginimą ES valstyb÷ms 
nar÷ms aktyviai nepritarti bet kokioms 
pastangoms pakenkti žmogaus teisių 
visuotinumo, nedalomumo ir savitarpio 
priklausomyb÷s koncepcijai ir aktyviai 
skatinti JTŽTT skirti vienodą d÷mesį visų 
rūšių diskriminacijos, įskaitant 
diskriminaciją d÷l lyties, ras÷s, amžiaus, 
lytin÷s orientacijos, religijos arba 
įsitikinimų, klausimams; mano, kad 
reik÷tų imtis apčiuopiamų ir tvarių 
veiksmų laikantis 2011 m. birželio 17 d. 
rezoliucijos A/HRC/RES/17/19 d÷l 
žmogaus teisių, lytin÷s orientacijos ir 
lytin÷s tapatyb÷s; 

5. pakartoja savo raginimą ES valstyb÷ms 
nar÷ms aktyviai nepritarti bet kokioms 
pastangoms pakenkti žmogaus teisių 
visuotinumo, nedalomumo ir savitarpio 
priklausomyb÷s koncepcijai ir aktyviai 
skatinti JTŽTT skirti vienodą d÷mesį visų 
rūšių diskriminacijos, įskaitant 
diskriminaciją d÷l lyties, ras÷s, amžiaus, 
lytin÷s orientacijos, religijos arba 
įsitikinimų, klausimams; atsižvelgdamas į 
tai taip pat smerkia sistemingą ir 
nuolatinį smurtą prieš krikščionis Egipte 
ir Indonezijoje ir ragina ES ir jos 
valstybes nares tvirtai įtraukti šiuos 
klausimus į JTŽTT darbotvarkę ir savo 
santykius su šiomis šalimis susieti su 
pažanga šioje srityje; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Frank Vanhecke 

EFD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. apgailestauja, jog peržiūros procese 
nepasiekta, kad būtų parengti griežtesni 
naryst÷s kriterijai, susiję su 
įsipareigojimais ir rezultatais žmogaus 
teisių klausimų srityje; pakartoja savo 
raginimą rengti konkurencinius visų 
regioninių grupių rinkimus ir 
rekomenduoja, kad ES ir jos valstyb÷s 
nar÷s pareikštų aiškų nepritarimą 
regioninių grupių praktikai, kai į vieną 
vietą pateikiama tik viena kandidatūra, ir 
parodytų pavyzdį šiuo klausimu; 

8. labai apgailestauja, kad kai kurios 
didžiausios žmogaus teisių pažeid÷jos, 
pavyzdžiui, Kinija, Kuba ir Saudo Arabija, 
yra JTŽTT nar÷s; atsižvelgdamas į tai 
pabr÷žia, kad Kinija ÷m÷si per 
pastaruosius dešimtmečius pačių 
griežčiausių priemonių prieš žmogaus 
teisių gyn÷jus; apgailestauja, jog peržiūros 
procese nepasiekta, kad būtų parengti 
griežtesni naryst÷s kriterijai, susiję su 
įsipareigojimais ir rezultatais žmogaus 
teisių klausimų srityje; atsižvelgdamas į tai 
pabr÷žia, kad JTŽTT nar÷s tur÷tų laikytis 
pačių aukščiausių žmogaus teisių normų, 
visapusiškai bendradarbiauti žmogaus 
teisių klausimais ir būti pasirašiusios 
daug tarptautinių žmogaus teisių 
konvencijų; mano, kad šalys, kurios 
masiškai pažeidin÷ja žmogaus teises, 
valstyb÷s, kurios ratifikavę mažiau kaip 
pusę pagrindinių žmogaus teisių 
priemonių, ir šalys, kurios 
nebendradarbiauja visapusiškai su pagal 
specialiąsias procedūras paskirtais 
asmenimis, turi būti pašalinamos iš 
kandidatų į nares arba iš narių; pakartoja 
savo raginimą rengti konkurencinius visų 
regioninių grupių rinkimus ir 
rekomenduoja, kad ES ir jos valstyb÷s 
nar÷s pareikštų aiškų nepritarimą 
regioninių grupių praktikai, kai į vieną 
vietą pateikiama tik viena kandidatūra, ir 
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parodytų pavyzdį šiuo klausimu; mano, 
kad reik÷tų surengti klausymus Niujorke 
arba Ženevoje naryst÷s klausimu d÷l 
valstybių kandidačių ir jų rinkiminių 
įsipareigojimų, taip pat kad JTŽTT tur÷tų 
parengti pažangos šių savanoriškų pažadų 
ir įsipareigojimų srityje tikrinimo 
procedūrą; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/5 

Pakeitimas  5 

Frank Vanhecke 

EFD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Parlamento pozicija d÷l JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

37 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

37. dar kartą patvirtina manąs, jog 
specialiosios procedūros yra JT žmogaus 
teisių sistemos pagrindas ir kad JTŽTT 
patikimumas ir veiksmingumas priklauso 
nuo visapusiško šių procedūrų 
įgyvendinimo ir Tarybos bendradarbiavimo 
su įgaliotaisiais asmenimis; 

37. dar kartą patvirtina manąs, jog 
specialiosios procedūros yra JT žmogaus 
teisių sistemos pagrindas ir kad JTŽTT 
patikimumas ir veiksmingumas priklauso 
nuo visapusiško šių procedūrų 
įgyvendinimo ir Tarybos bendradarbiavimo 
su įgaliotaisiais asmenimis; apgailestauja, 
kad yra daug vyriausybių, įskaitant 
JTŽTT nares, kurios nebendradarbiauja 
su pagal specialiąsias procedūras 
paskirtais asmenimis, ir kad JTŽTT 
nereikalauja iš šių vyriausybių 
atsakomyb÷s už tai, nors etikos kodeksas 
yra visai aiškus šiuo klausimu; 
apgailestauja, kad JTŽTT nepakankamai 
aptaria pagal specialiąsias procedūras 
paskirtų asmenų pranešimų 
esmę;atsižvelgdamas į tai mano, kad 
valstybių bendradarbiavimas tur÷tų būti 
matuojamas atsižvelgiant į bendravimą 
tarp pagal specialiąsias procedūras 
paskirtų asmenų ir valstyb÷s remiantis 
statistika, susijusia su valstybių 
atsakymais į kaltinamuosius laiškus arba 
pagal specialiąsias procedūras paskirtų 
asmenų vizitus; pabr÷žia, kad reikia 
daugiau interaktyvaus dialogo pagal 
specialiąsias procedūras paskirtų asmenų 
pranešimų klausimu; 

Or. en 
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