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1. Posėdžio pradžia

(Posėdis pradėtas 9.05 val.)

2. Tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų):
žr. protokolą

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis): žr. protokolą

4. Europos Vadovų Tarybos susitikimo gruodžio 16–17 d. išvados (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos
pareiškimai dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo gruodžio 16–17 d. išvadų. Pagal
Sutartį Europos Vadovų Tarybos pirmininkas H. Van Rompuy pristatys pranešimą.

Herman Van Rompuy,    Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. – Visų pirma norėčiau jums
palinkėti laimingų Naujųjų metų! Tiesiog taip paprastai šiais sunkiais laikais linkiu
kiekvienam iš jūsų ir mūsų Europos Sąjungai laimingų Naujųjų metų. Kadangi paskutinis
Europos Vadovų Tarybos susitikimas vyko prieš mėnesį, leiskite priminti, kad praėjus vos
kelioms valandoms po kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo jūsų Pirmininkų
sueigai kaskart pateikiu išsamų pranešimą apie jo rezultatus.

Gruodžio mėn. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo pirmąją dieną daugiausia
dėmesio skyrėme ekonomikos klausimams, o antrąją – užsienio politikai. Dėl ekonomikos
politikos padarėme kelias svarbias išvadas. Pirma, susitarėme dėl pasiūlymo dėl riboto
Sutarties pakeitimo, kurį reikėjo patvirtinti siekiant sukurti nuolatinį mechanizmą, skirtą
visos euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti. Po mūsų susitarimo, iš esmės pasiekto
per spalio mėn. vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kad toks Sutarties pakeitimas
būtinas, konsultavausi su Europos Vadovų Tarybos nariais dėl galimos jo formuluotės ir
turinio. Man pavyko susitarti dėl teksto, sudaryto iš dviejų sakinių, kuris bus įtrauktas į
Sutarties 136 straipsnį. Cituoju:

„Valstybės narės, kurių valiuta yra euras, gali nustatyti stabilumo mechanizmą, kuris bus
naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos stabilumui apsaugoti. Bet kokios
reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos.“

Tai – esminė mūsų pastangų padaryti Europą atsparesnę krizėms dalis. Tai svarbu siekiant
užtikrinti ne tik teisinį tikrumą, bet ir rinkos patikimumą. Kadangi dėl šio pakeitimo nebus
išplėstos Europos Sąjungos kompetencijos ribos, visi Europos Vadovų Tarybos nariai
sutarė, kad tikslinga taikyti supaprastintą peržiūros procedūrą. Dabar reikia sužinoti
Parlamento, Europos Komisijos ir Europos centrinio banko nuomones šiuo klausimu.
Tikimės, kad pritarsite šiam pasiūlymui. Vargu ar jums reikia priminti, kad kai rinkos
nepastovumo problema vis dar aktuali, labai svarbu, jog šio klausimo nagrinėjimo procedūra
būtų vykdoma kuo greičiau ir sklandžiau.
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Žinau, kad jūs ir jūsų atsakingi komitetai labai domėjotės šiuo klausimu, ypač kai jis buvo
nagrinėjamas Ekonomikos valdysenos darbo grupėje, kuriai pirmininkavau ir kuri tapo
mano ir septynių labiausiai suinteresuotų Parlamento komitetų pirmininkų susitikimų
pagrindu. Norėčiau padėkoti Pirmininkui J. Buzekui už jo indėlį sprendžiant šį klausimą
Europos Vadovų Taryboje ir už tai, kad pranešė mums apie Parlamento pasirengimą greitai
pradėti svarstyti šį klausimą.

Sužinojusi jūsų nuomonę, Europos Vadovų Taryba per kovo mėn. vyksiantį susitikimą šį
sprendimo projektą galės patvirtinti kaip galutinį sprendimą. Tada kiekviena valstybė narė
turės patvirtinti Sutarties pakeitimą. Siekiama, kad šis pakeitimas įsigaliotų vėliausiai
2013 m. sausio 1 d., kad 2013 m. birželio mėn. būtų galima įdiegti nuolatinį mechanizmą.

Europos Vadovų Taryba taip pat išnagrinėjo galimus pagrindinius šio būsimo mechanizmo
ypatumus. Dar spalio mėn. paprašėme Komisijos atlikti parengiamuosius darbus. Atlikus
šiuos darbus lapkričio 28 d. parengtas Euro grupės finansų ministrų pareiškimas, kuriam
per Europos Vadovų Tarybos susitikimą buvo visapusiškai pritarta. Šiame pareiškime
numatyta, kad būsimas Europos stabilumo mechanizmas bus kuriamas remiantis dabartiniu
mechanizmu, taigi kad jį kuriant dalyvaus TVF. ES ir toliau griežtai laikysis standartinės
TVF ir tarptautinės srities praktikos. Dėl privačiojo sektoriaus vaidmens, sprendimai bus
priimami išnagrinėjus kiekvieną atvejį, taigi privačiojo sektoriaus dalyvavimas nebus
laikomas išankstine paramos pagal būsimąjį stabilumo mechanizmą teikimo sąlyga.

Galiausiai Europos Vadovų Tarybos nariai taip pat labai gerai ir išsamiai pasikeitė
nuomonėmis apie naujausius ekonomikos pokyčius ir apie tai, kaip reikėtų spręsti visų
Europos valstybių trumpalaikius ir ilgalaikius uždavinius ekonomikos uždavinius. Keičiantis
nuomonėmis taip pat dalyvavo Europos centrinio banko pirmininkas, o Europos Vadovų
Taryba palankiai įvertino euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų ir dalyvavusių ES
institucijų pareiškimą. Šia diskusija patvirtintas valstybių narių ir institucijų pasiryžimas
ir vienybė. Visi sėdėjusieji prie stalo pritarė pagrindinei analizei. Pabrėžiu: pritarė visi
27 valstybių atstovai, nors šioje analizėje daugiausia dėmesio skiriama 17 dabartinių euro
zonos valstybių. Taigi mus sieja bendra valia užtikrinti didesnį mūsų ekonomikos atsparumą
krizėms ir Europoje stiprinti struktūrinį ekonomikos augimą.

Leiskite paminėti svarbiausius šio bendro požiūrio, kuris atspindi patvirtintą pareiškimą,
aspektus. Trys aspektai siejami su darbu, kurį turės atlikti nacionalinės vyriausybės: pirma,
išlaikyti fiskalinę atsakomybę; antra, spartinti augimą; trečia, dvi šalys, kuriose vykdomos
paramos programos, ryžtingai įgyvendina būtinas priemones, ir visi palankiai vertiname
šių dviejų valstybių – Graikijos ir Airijos – vyriausybių ir gyventojų pastangas.

Kiti du aspektai siejami su darbu, kurį turės kartu atlikti valstybės narės ir Europos Sąjungos
institucijos. Pirma, Europos Vadovų Taryba prašo kitų institucijų, ypač Parlamento,
užtikrinti, kad iki vasaros būtų įgyvendinti spalio mėn. darbo grupėje, kuriai pirmininkavau,
pasiekti susitarimai dėl Stabilumo pakto ir makroekonominės priežiūros. Tai – mūsų
bendra pareiga. Antra, susitarėme atlikti naujus bankininkystės sektoriaus testavimus
nepalankiausiomis sąlygomis, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas atsižvelgiant į
platesnį ES metinės programos vykdymo kontekstą.

Mūsų pasiryžimas aiškus. Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai ir ES institucijos
„pasirengę padaryti viską, kas reikalinga, kad užtikrintų visos euro zonos stabilumą“. Šiuo
metu dirbama siekiant plėtoti šiuos šio bendro požiūrio aspektus.

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT2



Antrąją mūsų susitikimo dieną daugiausia dėmesio skyrėme savo santykiams su strateginiais
partneriais. Cathy Ashton pristatė pažangos ataskaitą dėl bendradarbiavimo su strateginiais
partneriais, o aš trumpai pristačiau kolegoms teigiamus trijų neseniai įvykusių aukščiausiojo
lygio susitikimų rezultatus, būtent aukščiausiojo lygio susitikimo su prezidentu B. Obama,
per kurį radome naujų transatlantinio bendradarbiavimo dėl augimo, darbo vietų kūrimo
ir saugumo užtikrinimo, pvz., dėl ekologiškai tvaraus augimo ir kibernetinio saugumo,
būdų; aukščiausiojo lygio susitikimo su prezidentu D. Medvedevu, per kurį sudarėme
dvišalį susitarimą dėl Rusijos stojimo į PPO, – tai labai didelis laimėjimas; ir aukščiausiojo
lygio susitikimo su Indijos ministru pirmininku M. Singhu, per kurį padaryta didelė pažanga
siekiant sudaryti plataus užmojo ir suderintą laisvosios prekybos susitarimą, kurio
rezultatus, tikėkimės, bus galima matyti per pirmąjį šių metų pusmetį, be to, per šį
aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtinta bendra deklaracija dėl tarptautinio terorizmo.

Per visus šiuos susitikimus paaiškėjo, kad Europos Sąjunga mūsų partneriams yra ne tik
ekonominė sąjunga ir prekybos blokas, bet ir geopolitinė partnerė.

Europos Vadovų Taryba taip pat nusprendė suteikti Juodkalnijai šalies kandidatės statusą.
Taip pabrėžiamas Europos Vadovų Tarybos įsitikinimas, kad Vakarų Balkanų šalys Europoje
turi ateities galimybių.

Galiausiai, atsižvelgdami į prieš kelias dienas užsienio reikalų ministrų priimtą sprendimą
dėl Dramblio Kaulo Kranto, susitarėme dėl pozicijos šiuo klausimu ir pasiuntėme aiškią
žinią, kad būtina gerbti demokratinių rinkimų rezultatus.

Kaip žinote, vasario 4 d. Europos Vadovų Taryba išsamiai nagrinės mūsų augimo
darbotvarkę. Inovacijos ir energetika, ypač energetinis saugumas, yra svarbiausi šios
darbotvarkės klausimai. Kovo mėn. pradėsime savo pirmąjį vadinamąjį Europos semestrą.
Tai turėtų būti ne biurokratinis procesas, o tikra galimybė išsamiai apsvarstyti mūsų
ekonomikos padėtį ir veiksmus, kurių reikės imtis ateityje.

Mieli kolegos, be abejo, žinome, kad turime stiprinti ir gerinti ekonominį koordinavimą
ir konvergenciją euro zonoje. Kiek įmanydami dirbsime pagal išsamią programą, ir esu
įsitikinęs, kad pasieksime būtiną sutarimą.

José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. – Pone Pirmininke, praėjusiais metais
Europos Sąjunga patyrė didelių išbandymų, o per gruodžio mėn. vykusį susitikimą Europos
Vadovų Taryba parodė, kad siekdami apsaugoti savo laimėjimus esame pasiryžę priimti
bet kokius būtinus sprendimus. Visų pirma, sutarę sukurti Europos stabilumo mechanizmą
ir atlikti su juo susijusius Sutarties pakeitimus, parodėme bendrą įsipareigojimą palaikyti
euro zoną ir valstybes nares, kurios ja naudojasi visos ES labui.

Komisija patvirtins savo oficialią nuomonę dėl Sutarties pakeitimo teksto iki pavasarį
įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo. Žinoma, atliksime savo vaidmenį ir
išaiškinsime Europos piliečiams, kodėl verta palaikyti šį ribotą pakeitimą. Pasiekę šį
susitarimą galime imtis ryžtingesnių veiksmų, todėl Komisija glaudžiai bendradarbiaus su
finansų ministrais, kad iki pavasarį įvyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo
suderintų visus nuolatinio stabilumo mechanizmo aspektus. Nors ši priemonė bus
tarpvalstybinis mechanizmas ir vienintelė pasirinkimo galimybė, kurią valstybės narės
galėjo apsvarstyti, svarbu tai, kad ji nustatyta visapusiškai laikantis Sutarties reikalavimų
ir kad ji padeda stiprinti mūsų stabilumo srities taisykles pagal biudžeto priežiūros principus
ir priemones.
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Šie sprendimai susiję su įvairesnėmis priemonėmis, kurių imamės kaip dalies mūsų metodo
kovoti su ekonomikos krize ir su jos padariniais bei skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą.
Europos Vadovų Taryba tai pripažino. Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai ir visų
pirma Europos institucijos taip pat aiškiai pareiškė, kad yra pasirengę padaryti viską, kas
reikalinga, kad užtikrintų visos euro zonos stabilumą. Visų pirma vadovai ragino imtis
ryžtingų veiksmų, kad būtų užtikrinama tinkama finansinė parama, teikiama naudojantis
Europos finansinio stabilumo fondo lėšomis, kol neįdiegtas nuolatinis mechanizmas.
Tokios išvados padarytos per praėjusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

Europos Vadovų Taryba taip pat paragino greičiau (iki birželio mėn.) patvirtinti praėjusių
metų rugsėjo mėn. Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl ekonomikos valdysenos. Ji pripažino,
kad strategija „Europa 2020“ taip pat bus svarbi siekiant sugrąžinti Europai tvarų augimą.
Europos Sąjungos semestru, kurį, pristatę metinę augimo apžvalgą, pradėjome praėjusią
savaitę, visos šios kryptys susiejamos į vieną. Manau, taip žengiami pirmieji žingsniai,
kuriais akivaizdžiai gerinami Europos Sąjungos valstybių tarpusavyje susietos ekonomikos
valdysenos ir koordinavimo būdai. Tai padės įdiegti tikrą Europos ekonomikos valdyseną.
Tai – mūsų naujoji veikianti ekonomikos valdysena, valdysena, kuri turėtų būti visapusis
atsakas į krizę.

Komisija tai labai aiškiai pasakė metinėje augimo apžvalgoje. Leiskite sutelkti dėmesį tik į
šią apžvalgą, nes, be kita ko, remdamasis labai svarbiomis gruodžio mėn. vykusio Europos
Vadovų Tarybos susitikimo išvadomis, manau, kad šiuo metu labiau nei kada nors anksčiau
svarbu apsvarstyti tolesnius veiksmus. Manau, netrukus atsiras nauja tikrovė. Pasikeitė
ekonomikos valdysenos ir ekonomikos koordinavimo politika, ir šių pokyčių imtasi ne
todėl, kad to norėjo vadinamieji federacinės santvarkos šalininkai. To reikėjo rinkoms. To
norėjo mūsų tarptautiniai partneriai. Tai – paprastas ir savaime suprantamas dalykas, ir
mes jį įgyvendiname ir įgyvendinsime ateityje.

Per naująjį Europos semestrą, sustiprinus Stabilumo ir augimo paktą, griežtesnės fiskalinės
taisyklės bus apjungtos su veiksmingu ekonomikos koordinavimu. Siūloma vykdyti ex ante
koordinavimą, o tai reiškia, kad aptarsime vieni kitų ekonominės ir fiskalinės politikos
kryptis prieš jas patvirtindami. Daugiau nesižvalgysime atgal, kad atliktume pataisas, o
žvelgsime į priekį, kad nustatytume gaires.

Šis ex ante metodas – šio istorinio Europos Sąjungos žingsnio pagrindas. Iš esmės į
nacionalinės biudžeto nustatymo ir ekonomikos politikos formavimo procedūrą įtraukiame
tikrą europinį aspektą. Nuo šiol, užuot vertinę ir mėginę taisyti politiką, iš anksto padėsime
ją formuoti.

Galutinius sprendimus dėl nacionalinių biudžetų, žinoma, priims nacionaliniai parlamentai.
Tai – teisingas ir tinkamas sprendimas, tačiau ši nauja ekonomikos valdysenos forma
paprasčiausiai yra pagrįstas atsakas į naują tikrovę. Kai pagalvojame apie euro zonos šalių
ir visos Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio priklausomybę, valstybė turėtų turėti
galimybę priimti sprendimus žinodama savo kaimynių ketinimus. Taip dalijantis informacija
nacionaliniai parlamentai įgyja daugiau galių ir stiprėja. Dalijantis informacija jų įgaliojimai
nemažėja.

Šis procesas pradedamas metine augimo apžvalga, ir jos pagrindiniai aspektai aiškūs: atkurti
stabilumą, daugiau nevilkinti struktūrinių reformų įgyvendinimo ir spartinti naudojimąsi
augimą skatinančiomis priemonėmis. Pirma, turime atkurti stabilumą konsoliduodami
valstybės finansus. Jei nesuderinsime viešųjų išlaidų ir įplaukų į biudžetą, neatkursime
pasitikėjimo Europos ekonomika. Jei neatkursime pasitikėjimo, kils pavojus, kad pateksime
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į ekonomikos sąstingį ir turėsime patirti visas neigiamas socialines šio sąstingio pasekmes,
ypač neigiamas pasekmes užimtumo sričiai.

Tačiau turime nagrinėti šį klausimą pagrįstai ir gerai apmąstę visus aspektus. Konsoliduoti
valstybės finansus nereiškia mažinti skolą vadovaujantis drastišku požiūriu į išlaidas. Šiuo
atveju labiau nei kada nors anksčiau svarbu nustatyti prioritetus, o kai kurioms sritims –
inovacijų, švietimo ir naujų energijos formų – numatoma teikti pirmenybę.

Antrasis svarbus metinės augimo apžvalgos aspektas – reikia spartinti struktūrinių reformų
įgyvendinimą, kad galėtume kurti naujas darbo vietas. Pasirinkimas paprastas: ar norime
užtikrinti augimą be darbo vietų, ar augimą, kai kuriamos darbo vietos? Jei norime užtikrinti
augimą, kai kartu kuriamos darbo vietos, turėsime padaryti kelis dalykus. Turime raginti
valstybes nares šiais metais daugiausia dėmesio skirti darbo rinkos reformai, kad galėtume
pašalinti kliūtis, trukdančias kurti daugiau darbo vietų. Turime padaryti darbą patrauklesnį
ir taip padėti žmonėms vėl pradėti dirbti ar susirasti naują darbo vietą. Turime atlikti pensijų
sistemų reformą ir užtikrinti, kad bedarbiai, susiradę darbą, nepatektų į prastesnę padėtį,
nei buvo nedirbdami.

Leiskite labai aiškiai pasakyti: įgyvendinti struktūrines reformas nereiškia sumažinti mūsų
socialinės apsaugos lygio; tai reiškia, kad reikia sugrąžinti į darbo rinką asmenis, kurie šiuo
metu joje nedalyvauja, visų pirma mūsų jaunimą. Jaunimo nedarbo lygis kai kuriose
valstybėse narėse net ir ekonomikos klestėjimo laikais yra iš tikrųjų gėdingas. Kiekvienas,
kuriam iš tikrųjų rūpi socialinė Europa, žino, kad tokia padėtis tęstis negali. Didėjančios
tarptautinės konkurencijos sąlygomis tik prisitaikę prie aplinkybių galėsime išlaikyti savo
socialinės rinkos ekonomiką.

Trečiasis metinės augimo apžvalgos aspektas – būtinybė anksčiau ir sparčiau pradėti
naudotis augimą skatinančiomis priemonėmis. Mūsų programa „Europa 2020“ yra esminis
dalykas siekiant šio tikslo. Privalome sutelkti dėmesį į tas priemones, kurias taikant
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais galima gauti aiškios ekonominės naudos ir
kurias galima gana greitai patvirtinti. Tai reiškia, kad reikia investuoti į sritis, kurios padeda
skatinti augimą, išnaudoti visas mūsų bendrosios rinkos galimybes, daugiau investuoti į
energetikos, transporto, IT infrastruktūros sritis – iš dalies pasitelkus naujoviškus
finansavimo būdus, įskaitant, mūsų manymu, Europos Sąjungos obligacines paskolas
projektams finansuoti – ir toliau raginti baigti Dohos derybų raundą kartu įgyvendinant
laisvosios prekybos susitarimus su pagrindiniais partneriais. Pasiūlyme dėl kitos daugiametės
finansinės programos turi būti atsižvelgta į visus šiuos aspektus. Kitas Europos biudžetas
turi būti augimą skatinantis biudžetas.

Ponios ir ponai, esama mūsų ekonomikos poslinkių teigiama kryptimi. Ekonomikos
atkūrimas įtvirtintas ir šiuo metu matyti realiosios ekonomikos atkūrimo požymių. Šiais
metais BVP augimas turėtų siekti apie 1,5 proc., o 2012 m. BVP turėtų išaugti iki 2 proc.
Pastaraisiais mėnesiais itin pagerėjo Europos gamybos sektoriaus padėtis. Taip pat turėtume
matyti, kad nuolat didėja užimtumo galimybės, pamažu mažėja valstybių narių biudžeto
deficitas, visų pirma dėl biudžeto konsolidavimo priemonių, kurių imtasi anksčiau, ir tam
tikrais atvejais biudžeto deficito mažėjimas sutvirtinamas augimo atkūrimu. Tikimasi, kad
visų Europos Sąjungos valstybių narių biudžeto deficitas vidutiniškai sumažės nuo šiais
metais esančio 6,8 proc. iki 4,2 proc. BVP 2012 m.

Tačiau atsidusti su palengvėjimu ir vėl grįžti prie blogų įpročių būtų nedovanotina klaida.
Pasaulis pasikeitė. Negalime grįžti prie senų veikimo metodų. Jei nieko nedarysime dabar,
kai patiriame didžiausią krizę nuo Europos integracijos pradžios, kada valstybės narės bus
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pasirengusios imtis tikrų veiksmų dėl ekonomikos politikos, kuri atitinka jų užsibrėžtus
tikslus? Kas, jei ne mes, Europos lygmeniu paskatins jas priimti tokius sprendimus, kas tai
padarys? Tik sureguliavę savo skolą ir stabilizavę finansus galėsime pereiti nuo krizės
valdymo prie augimo skatinimo, žinoma, ne prie bet kokio, o prie tvaraus ir integracinio
augimo.

Tai yra struktūrinės reformos, kurių daugumą ne vienus metus palaikėme, reformos, kurias
įgyvendinant iš esmės pertvarkomos visos struktūros, tačiau tam, kad būtų sumažintos
kainos ir suteikta daugiau galimybių kurti naujas darbo vietas bei naujoviškus veikimo
būdus. Iš tikrųjų manau, kad esame atsakingi savo piliečiams už kelio augimui, kai
užtikinamas darbo vietų kūrimas, parinkimą. Metinėje augimo apžvalgoje nurodyti
veiksmai, kurių turėtume imtis.

Taigi dabar rimtai įsipareigokime visiems savo piliečiams tinkamai koordinuoti ekonomikos
politiką ir užtikrinti iš tikrųjų bendrą Europos ekonomikos valdyseną. Dėkoju už jūsų
dėmesį.

(Plojimai)

Joseph Daul,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone Pirmininke, H. Van Rompuy, J. M. Barroso,
per paskutinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą aiškiai pasakyta, kad euras yra labai
svarbus Europos integracijos pagrindas. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad jis būtų
stabilizuotas ir sustiprintas.

Be to, mūsų valstybių ar vyriausybių vadovai patvirtino didelį įsipareigojimą Europos
valiutai, o tai, kad nuo šių metų pradžios Estija prisijungė prie euro zonos, yra dar vienas
teigiamas ženklas ir labai geras standartų laikymosi pavyzdys didžiosioms valstybėms,
kurios šių standartų nesilaiko.

Be to, visi supranta, kad dėl ekonominių ir socialinių pokyčių euro zonoje padėtis Europoje
labai rimta. 2011 m. privalu daryti viską, kas įmanoma, kad būtų galima įveikti šias
problemas ir atkurti pasitikėjimą rinkomis ne paviršutiniškai, o struktūriškai, kitaip tariant,
sudarant ilgalaikiam augimui ir užimtumui tinkamas sąlygas. Manau, šiuo klausimu turime
vienodą nuomonę.

Pirma, tai reiškia, kad reikia atkurti geresnę valstybės viešųjų finansų būklę. Aktyviai siekime
šio tikslo ir nepasiduokime! Antra, tai reiškia, kad valstybės narės turi labiau suvienodinti
savo finansų politiką, taip pat mokesčių ir socialinę politiką.

Tai taip pat reiškia, kad turime greitai susitarti dėl euro zonos gelbėjimo fondo įsteigimo
ir kad šio fondo įsteigimas turės prasmę tik tuo atveju, jeigu naudojimasis jo lėšomis bus
pagrįstas griežtais reikalavimais laikytis fiskalinės drausmės taisyklių. Mūsų piliečiai turi
žinoti, kad valstybės, kurioms patekus į sudėtingą padėtį jie padeda, labai griežtai
kontroliuoja savo viešąsias sąskaitas; kitaip jie daugiau nesutiks joms skirti savo pinigų,
jeigu galima taip pasakyti.

Galiausiai, kaip sakiau, turime sudaryti sąlygas augimui ir užimtumui skatinti. Taigi reikia
baigti kurti Europos vidaus rinką ir daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas,
į visą gyvenimą trunkantį švietimą ir mokymus. Mano frakcija norėtų, kad visose srityse
pirmenybė būtų teikiama ne tarpvyriausybinei, o ES strategijai, nes ji tiesiog daug
veiksmingesnė ir tvaresnė.

Pone H. Van Rompuy, raginu jus užtikrinti, kad būtų kuo greičiau baigtas per pastarąjį
Europos Vadovų Tarybos susitikimą patvirtintas Sutarties pakeitimas.
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Biudžetas dar tik pradedamas svarstyti. Mano frakcija ir toliau ragins nuodugniai persvarstyti
kitiems metams skirtus Europos viešuosius finansus, kad būtų galima vėl sudaryti sąlygas
augimui ir užimtumui Europoje.

Pone J. M. Barroso, tikrinkime visus aspektus, nieko nebijokime ir, kaip jau ne kartą sakiau,
išnagrinėkime du ar tris skirtingus biudžeto pavyzdžius: pvz., kaip galime padėti Europai
ištrūkti iš esamos padėties esant 1, 2 ar 5 proc. augimo lygiui? Mažindami lėšas šio tikslo
nepasieksime. Jei norime kurti darbo vietas, mums reikės daugiau Europos lėšų, tačiau tai
nereiškia, kad valstybės narės turės skirti daugiau pinigų.

Pirmininke H. Van Rompuy, Pirmininke J. M. Barroso, nebijokime. Pateikite mums šiuos
pasiūlymus ir mes, valstybių ar vyriausybių vadovai, taip pat Parlamentas, būsime priversti
rasti tinkamą sprendimą, tačiau pateikite mums nors kelias galimybes, iš kurių galėtume
pasirinkti.

Stephen Hughes,    S&D frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, gruodžio mėn. vykusiame
Europos Vadovų Tarybos susitikime pagaliau pasiektas politinis susitarimas dėl nuolatinio
krizės padarinių sprendimo mechanizmo, tačiau, atsižvelgiant į po Kalėdų rinkose kilusias
reakcijas ir naujus nuogąstavimus dėl Portugalijos, Ispanijos ir Belgijos mokumo, turime
paklausti savęs, ar šis atvejis vėl nėra toks, kai priemonių imtasi šiek tiek per vėlai. Pasiūlius
patvirtinti Europos stabilizavimo mechanizmą kilo naujų klausimų dėl finansų rinkų, o
esama Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė dabar laikoma nepakankama.
Dar kartą nepasinaudota turėtomis galimybėmis.

Gruodžio mėn. Parlamentas pasiuntė Tarybai aiškią žinią dėl euroobligacijų, tačiau nei
Taryba, nei Komisija nepateikė jokio dalykiško atsako. Nuo 2008 m. nuolat matome
neryžtingas dvejones ir valstybių narių bei institucijų vidaus ginčus; kiekvieną kartą sunkiai
išgautas atsakymas pateikiamas pernelyg vėlai ir juo aprėpiama mažiau aspektų, nei buvo
prašyta.

Aiškiausias problemos pavyzdys yra tai, kad norėdami spręsti šiandienos ekonominius ir
piniginius uždavinius tiesiog neturime tam reikiamų priemonių. Esamos priemonės
netinkamos arba jų iš viso nėra. Mūsų institucijų sprendimų priėmimo procedūros
sudėtingos ir nepakankamai demokratiškos, o mūsų ekonomikos politikos strategija –
suskaidyta ir neveiksminga.

Pirmininke J. M. Barroso, finansų rinkos nedaro mums nuolatinio spaudimo ne tik dėl
didelės skolos ir aukšto deficito lygio; jos taip elgiasi ir todėl, kad nori gauti kompensaciją
už riziką, kurią prisiima skolindamos lėšas projektui, kurio, atrodo, nebus įmanoma baigti
ir kurio tikslų nebus įmanoma įgyvendinti.

Šiandien euro zoną labiau tarpusavyje sieja ne jos įkūrėjų svajonė, o paprasčiausiai
nepavydėtina alternatyva – visiškas sistemos žlugimas. Dėl apgailėtino nesugebėjimo kovoti
su krizės padariniais Europos projektas pateko į politinę aklavietę. Kokia tikimybė, kad
persvarsčius Sutartį būtent dabar bus suformuotos stipresnės ir demokratiškesnės
institucijos?

Sumanūs raginimai užtikrinti didesnę politinę integraciją, kaip praėjusią savaitę išgirdome
iš Vokietijos Bundesbanko vadovo, iš tikrųjų nepadės išspręsti problemos. Atsižvelgiant į
šias aplinkybes, Pirmininke J. M. Barroso, mane pribloškė Komisijos išpuolis prieš socialinę
Europą ir jos kišimasis į nacionalinę darbo rinką, kaip, pvz., Airijos atveju. Metinė augimo
apžvalga iš tikrųjų yra išpuolis prieš seniai pripažintas socialiniu ir ekonominiu požiūriu
labai svarbias darbuotojų teises ir prieš pačią kolektyvinių derybų sampratą.
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Jei šią strategiją patvirtino Europos Vadovų Taryba, tai ji, mano manymu, esant dabartinei
padėčiai yra blogiausia strategija, kokią galima įsivaizduoti. Kaip vėliau paaiškės, ši strategija
ne tik bus nepagrįsta ekonomikos požiūriu, bet ir labai pakenks Europos projektui.

Dideli sumanymai gali žlugti, pone Pirmininke, ir man iš tikrųjų neramu dėl šio Europos
projekto. Kaip žinome iš istorijos, žmonės iki pat paskutinės akimirkos neigia žlugimo
galimybę. Pripažinkime, kad tokia galimybė yra.

N. Farage pritardamas linksi. Dėl nesugebėjimo imtis veiksmų, Pirmininke H. Van Rompuy,
Pirmininke J. M. Barroso, stiprėja N. Farage’o ir jo sąjungininkų pozicija. Dėl Dievo meilės,
imkimės veiksmų!

Sylvie Goulard,    ALDE frakcijos vardu. – (FR) Pone Pirmininke, H. Van Rompuy,
J. M. Barroso, norėčiau pasakyti dvi pastabas dėl praėjusių metų gruodžio mėn. vykusio
Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų.

Visų pirma norėčiau jums priminti, kad krizė daro didelį poveikį Europos Sąjungai dėl
vienos paprastos priežasties: nuo pat pradžių buvome teisinė bendrija, o teisinėje bendrijoje
teisė labai svarbi. Tačiau šiuo atveju kalbama ne apie teisės aktų nesilaikymą, o apie tai,
kad susidūrus su tokia rimta krize – kaip, pone Pirmininke J. M. Barroso, mums primenama
neseniai jūsų paskelbtoje metinėje augimo apžvalgoje – atėjo laikas imtis veiksmų, o ne
skrupulingai laikytis įstatymų.

Sakote mums, kad šis Sutarties persvarstymas būtinas siekiant atkurti pasitikėjimą rinkomis.
Visų pirma, jei leisite man būti šiek tiek įžūliai, pasakysiu, kad, mano nuomone, paskelbus
spalio mėn. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas rinkos tikrai nenurimo.
Todėl, norėdami atkurti rinkų pasitikėjimą, būkite labai atsargūs. Tiesiog pamąstykite apie
tai, kas būtų atsitikę, jei šis persvarstymo sumanymas būtų nepavykęs.

Esu kilusi iš šalies, kuriai teko patirti nesėkmingo referendumo, kai nebuvo parengtas
atsarginis planas, padarinių. Turite tokių įvykių patirties, Pirmininke J. M. Barroso. Kartais
turime apsvarstyti, kas atsitiks, kai sakome rinkoms, kad turime pakeisti Sutartis, kad šie
pakeitimai turi būti atlikti iki šios datos, ir tikimės, kad tai bus padaryta. Todėl, akivaizdu,
renkatės supaprastintą procedūrą tikėdamasis, kad Sutarties pakeitimai bus patvirtinti.
Tačiau jei tai iš tikrųjų įvyks, galbūt atkursite rinkų, bet ne žmonių pasitikėjimą.

Su šiuo aspektu susijusi ir antroji mano pastaba: daug triukšmo dėl nieko. Keičiate Sutartis
tam, kad būtų pakeisti teisės aktai. Nekeičiate Sutarčių tam, kad pateiktumėte žmonėms
atsakymus, kurių jie laukia. Šeši Parlamento pranešėjai dirba prie Komisijos parengto
ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinio nesant reikalo keisti Sutartis. Sutarėme dirbti
nekeisdami Sutarčių, tačiau vėliau mums buvo pasakyta: „Keisime Sutartis.“ Atrodo, tarsi
sakytume žmonėms, kad galime keisti Sutartis, kad teisinės biurokratijos srityje galime
pasiekti labai daug, tačiau kai iš tikrųjų tenka imtis veiksmų, to nedarome nei kad žmonės
rimtai vertintų strategiją „Europa 2020“, nei kad užtikrintume jiems darbo vietas ir
ekonomikos augimą.

Be viso to, per gruodžio mėn. vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą buvome paraginti
dirbti greičiau. Labai gerai, paskubėkime! Pone H. Van Rompuy, norėčiau, kad Europos
Vadovų Taryba dirbtų greičiau. Parlamentas jau pristatė savo pranešimus. Yra vienas labai
paprastas būdas, kaip būtų galima dirbti sparčiau: labiau priderinkite savo pozicijas prie
mūsų pozicijų ir liaukitės laikę bendro sprendimo procedūrą sprendimų priėmimo būdu,
kai Taryba priima sprendimus, o Parlamentas prie jų prisitaiko.
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Rebecca Harms,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone Pirmininke, H. Van Rompuy, jūsų
santrauka neatspindėjo mano paskutinių prisiminimų apie praėjusį Tarybos susitikimą,
todėl norėčiau šį susitikimą apibendrinti kitaip. Šiuo metu svarbiausias dalykas, kurį
prisimenu, yra tai, kad per Briuselyje vykusį valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo
lygio susitikimą reitingų agentūra „Moody’s“ sumažino Airijos kredito reitingą.

Tada visiems tapo aišku, kokią didelę nesėkmę patyrėme siekdami suvaldyti krizę, kurios
sukeltų padarinių klausimus turime spręsti ir šiandien. Kiekvienas, palyginęs pagrindinius
skirtingų šalių skolų krizės duomenis, gali tik stebėtis itin sėkmingomis spekuliacijomis
euru. Šiuo metu vienos valstybės, turinčios daug didesnių problemų nei Portugalija ir
Ispanija, būtent JAV, visiškai nepaveikė spekuliantų kova su euru. Tokia yra dabartinė
padėtis.

Prasidėjo nauji metai ir mums kilo naujų problemų. Turėtume čia ir dabar spręsti problemą,
kurią kėlėme per susitikimą, kitaip tariant, priemonių, kurių nuspręsta imtis per susitikimą,
nepakanka. Manau, dabar visi pagaliau supratome, kad daug Europos valstybių pateko į
keblią padėtį. Jas slegia didelė skolos našta, įskaitant privačiojo sektoriaus skolą ir
nepriimtiną valstybės skolos lygį. Dauguma Europos Sąjungos valstybių narių, nesuteikus
joms pagalbos, negalės išspręsti savo problemų.

Koks turėtų būti kitas mūsų žingsnis? Manome, kad nepakanka paprasčiausiai mažinti
valstybės skolą, ką dauguma šalių, raginamos Europos Sąjungos ir skatinamos jos bendromis
rezoliucijomis, ir pradėjo daryti, be to, mūsų manymu, šios šalys verčiamos peržengti
priimtinas ribas. Reikia pasiekti naują susitarimą dėl iš tikrųjų priimtino veikimo būdo.
Manau, tokie įvykiai kaip, pvz., Vengrijoje yra įspėjamasis ženklas apie tai, kas atsitinka,
kai Europos Sąjungos valstybėse turto paskirstymas pernelyg neteisingas, o atskirtis –
pernelyg didelė. Mažindami valstybės skolą privalome teisingumui skirti daug daugiau
dėmesio nei iki šiol.

Be to, manome – ir norėčiau labai aiškiai tai pasakyti, – kad privalu restruktūrizuoti
bankininkystės sektorių. Nesame įsitikinę, kad galime pateisinti tolesnį įsiskolinimo naštos
didinimą tam, kad būtų išgelbėtas šios srities „vaikštantis numirėlis“. Norėčiau pasakyti,
kad visiškai pritariu S. Goulard mintims. Mums reikia požiūrio, kuriuo vadovaudamiesi
galėtume europiečius parengti ateičiai atsižvelgdami į Naujojo kurso ekologinės politikos
(angl. Green New Deal) aplinkybes ir nustatyti naują šios krizės kryptį. Norėčiau dar kartą
pabrėžti, kad Europa yra puiki vieta gyventi ir kad siekdami užtikrinti, kad ji tokia išliktų,
turime daug padaryti.

Timothy Kirkhope,    ECR frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, Europos Vadovų Taryba
priėmė svarbius sprendimus dėl krizių valdymo ateityje, tačiau pritariu Pirmininkui
J. M. Barroso, kad pagrindinės problemos liko neišspręstos; reikia spręsti būtinybės užtikrinti
fiskalinę drausmę ir kai kurių valstybių narių nenoro iš tikrųjų įgyvendinti ekonomikos
reformas klausimus.

Mums buvo pasakyta, kad bendrą valiutą įsivedusios valstybės narės negalės devalvuoti
valiutos ir taip išspręsti problemos, taigi, norėdamos užtikrinti didesnį savo ekonomikos
konkurencingumą, tikriausiai turės atlikti ekonomikos reformas. Nors šis pasiūlymas iš
pirmo žvilgsnio atrodė patrauklus, dauguma iš mūsų visiškai teisingai aklai juo nepasitikėjo,
nes, kaip paaiškėjo, juo suteiktos ateities galimybės buvo apgaulingos. Kai kurios valstybės
narės sugebėjo rasti kitų dirbtinio savo ekonomikos palaikymo sprendimų: jos pasinaudojo
turto kainų infliacija, kurią iš dalies lėmė nederamai žemos palūkanų normos ir atsisakymas
imtis taisomųjų veiksmų taikant kitas priemones; arba jos investavo nepriimtinai daug
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skolintų valstybės lėšų taip kai kuriais atvejais norėdamos nuslėpti šių veiksmų sukelto
fiskalinio deficito dydį.

Nors, be abejo, turime rasti sprendimus, kaip būtų galima kovoti su tiesioginiais šių politikos
krypčių vykdymo padariniais, o fiskalinis taupumas šiuo požiūriu labai svarbus, privalome
prisiimti ne mažiau svarbius įsipareigojimus įgyvendinti ekonomikos reformas: didinti
darbo rinkos lankstumą, kad būtų galima kurti darbo vietas, atverti rinkas ir panaikinti
prekybos kliūtis, taip pat skatinti privatųjį sektorių investuoti, kad galėtume užpildyti
tuštumą, atsiradusią sumažinus viešojo sektoriaus išlaidas.

Dėl kilusios finansų ir ekonomikos krizės didelio masto valstybės įsikišimas į ekonomikos
sektorių tapo neišvengiamas, tačiau negalime painioti priemonių, lengvinančių reiškinius
ir neveikiančių priežasčių, ir padėties taisymo. Ilgalaikiai sprendimai susiję ne su didesne
valdžia. Ilgalaikiai sprendimai – tai ekonomikos augimas, kurį lemia sėkmingas verslas ir
verslininkai, veikiantys konkurencingose rinkose, kurios gali būti naudingos vartotojui ir
padėti mūsų piliečiams sukurti darbo vietas.

Todėl, pvz., strategija „Europa 2020“, Bendrosios rinkos aktas ir iniciatyva „Inovacijų
sąjunga“ yra labai svarbūs dalykai ir jiems privalu skirti deramą dėmesį. Rizika labai didelė.
Nors kovojome su šios staigios krizės padariniais, kitos pasaulio šalys – kai kurių iš jų
politinės vertybės visiškai kitokios nei mūsų – išsiveržė į priekį. Jei neįveiksime šios krizės
pažangiu būdu ir neįgyvendinsime reformų, būsime pasmerkti santykiniam itin dideliam
nuosmukiui, kuris turės labai sunkių pasekmių mūsų puoselėjamoms vertybėms ir iš tikrųjų
visos planetos ateičiai.

Joe Higgins,    GUE/NGL frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, iš esmės nuolatinis finansinio
stabilumo mechanizmas – tik dar viena priemonė, skirta didiesiems Europos bankams nuo
jų pačių neapgalvotos spekuliacijos finansų rinkose padarinių apsaugoti. Tai – priemonė,
kurią įdiegus visos Europos dirbantys žmonės bus priversti sumokėti už žlugusios finansų
sistemos krizę ir už krizės apimą Europos kapitalizmą.

Ponai J. M. Barroso ir H. Van Rompuy, pasakykite man šį rytą, nes iki šiol to nepadarėte,
ar moralės požiūriu teisinga perkelti privačiojo sektoriaus spekuliantų ir bankininkų,
beatodairiškai spekuliavusių Airijos žemės sklypų rinkoje, vadinamąją blogąją dešimčių
milijardų eurų skolą ant Airijos žmonių, kurie su tuo visiškai nesusiję, pečių. Jūsų TVF ir
ES įsikišimas į Airijos reikalus – toli gražu ne finansinė pagalba, o priemonė, dėl kurios
Airijos mokesčių mokėtojai taps Europos bankų vasalais. Naikinate mūsų paslaugas ir
mūsų žmonių gyvenimo lygio standartus. Tvirtinate, kad esate demokratai, tačiau verčiate
Europos dirbančius žmones tapti rinkų vergais, finansų rinkų, kurios vedžioja jus už nosies.

Jūsų finansinio stabilumo mechanizmas – žiauri priemonė, kurią paskatino sukurti gerumo
šydu prisidengusios rinkos. Mes, Airijos kairieji, reikalausime, kad prieš patvirtinant šią
priemonę šiuo klausimu būtų surengtas Airijos žmonių referendumas.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu. – Pone Pirmininke, koks žodis dažniausiai vartojamas,
kai kalbama apie eurą? Ne, tai – ne „nesėkmė“, nors galėtų būti ir tai. Šis žodis „stabilumas“,
ar ne? Prieš dešimt metų visi sakė, kad įsivedę eurą galėsime užtikrinti stabilumą. Na, praėjus
dešimtmečiui galėčiau pasakyti, kad jis sukėlė netvarką, nesantaiką ir milijonus žmonių
įstūmė į skurdą, tačiau šį rytą vis tiek girdime žodį „stabilumas“. Žodį „stabilumas“ vartojo
ir J. M. Barroso, ir H. Van Rompuy.

Iš tikrųjų patys plekšnojame sau per pečius, nes praėjusią savaitę Portugalijoje surengti
obligacijų aukcionai vyko labai sklandžiai, tačiau tikrovė tokia, kad Europos centrinis
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bankas iš tikrųjų naudojo mokesčių mokėtojų pinigus jų pačių skoloms grąžinti. Jūsų
nuraminimas, kad viskas klostosi gerai, neveiksmingas.

Pone H. Van Rompuy, ką, jūsų manymu, apgausite? Vakar obligacijų palūkanų normos
Portugalijoje padidėjo iki beveik 7 proc. Visos Europos Sąjungos visuomenės dešinieji
nebepalaiko valiutos, o mūšis dėl Ispanijos dar net neprasidėjo. Pats modelis nebeveikia,
o jūs vis tiek norite dvigubinti gelbėjimo fondo lėšų dydį. Netgi norite išplėsti gelbėjimo
fondo taikymo sritį, kad kartu su ECB taip pat galėtumėte didinti savo skolą.

Naudojatės krize kaip galimybe užgrobti valdžią ir mus įtraukti į fiskalinę sąjungą. Jei jums
pavyktų tai padaryti, turėtume pakeisti savo pavaidinimą: atsikratykime „Europos Sąjungos“
ir pavadinkime ją „Skolų Sąjunga“. Jei jums iš tikrųjų pavyks tai padaryti, uždarysite pietines
valstybes į ekonominį kalėjimą, kuriame žmonės labai kentės, o šiaurinės valstybės turės
nuolat apmokėti savo ekonomikos požiūriu pernelyg dideles sąskaitas ir pernelyg aukštas
palūkanų normas. Pasiekėme tokią ribą, kai iš tikrųjų nesvarbu, ką kuris nors iš jūsų pasakys.
Niekas jumis netiki. Visuomenė jūsų nepalaiko. Meldžiuosi, kad rinkos jus sužlugdytų, ir
tikiuosi, kad taip ir bus.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, iš visų gražių ir tuščių
J. M. Barroso žodžių apskritai galėjau išskirti vieną esminį dalyką, t. y. kad turtingų valstybių
narių pareiga – mokėti už neturtingas valstybes nares, nes būtent tokia yra šio klausimo
tikrovė. Atrodo, tokia padėtis tęsis gana ilgai. Nuolat girdime, kad turime padėti kitoms
valstybėms, tačiau niekas nepasakė, kaip iš tikrųjų turėtume tai daryti. Trumpai tariant, iš
esmės Nyderlandų piliečiai turi atverti savo pinigines ir apmokėti silpnųjų valstybių narių,
kurių keletas nesąžiningai prisijungė prie euro zonos, sąskaitas.

J. M. Barroso sako: „Rinkimės tvarų augimą.“ Tai – tik tušti žodžiai; jis nepasakė, kaip
turėtume tai daryti. Kas bus, jei šio plano nepavyks įgyvendinti? Kodėl nesukuriame plano,
pagal kurį tokios šalys kaip Graikija galėtų vėl naudoti nacionalinę valiutą? Atrodo, kad
tai neįmanoma ir kad nesate pasirengę kurti tokius planus, nors daug ekonomistų mano,
kad tokie planai iš tikrųjų galėtų būti labai veiksmingi ir kad jie galėtų būti geriausia mūsų
pasirinkimo galimybė.

Pakalbėkime apie sąlygų augimui ir užimtumui skatinti sudarymą. Kaip turėtume tai daryti?
Apskritai kalbama, kad šios sąlygos turėtų būti sudaromos mažinant valstybės išlaidas, ir
būtent tokių veiksmų Nyderlanduose ir ėmėmės. O ką daro Europos Sąjunga? Atsilygina
Nyderlandams didindama savo išlaidas. Ar prisimenate prašymą 6 proc. padidinti ES skirtą
biudžetą? Aišku, daugiausia Nyderlandų piliečiai turėjo apmokėti šią sąskaitą, taigi ir šiuo
požiūriu jums labai trūksta patikimumo.

Trumpai tariant, noriu pasakyti vieną dalyką: Nyderlandai moka už neturtingas šalis, o
pačiuose Nyderlanduose ekonomikos augimas mažėja. Nyderlandų piliečiams gresia
27 mlrd. EUR rizika, ir ši suma, atrodo, didėja. Kiekvienais metais ES sumokame
4,5 mlrd. EUR, iš kurių didžioji dalis pervedama silpnosioms valstybėms narėms, ES išlaidos
didėja, mes esame priversti mažinti išlaidas, o euro vertė ir toliau nuolat smunka, taigi
Nyderlandų piliečių išlaidos atitinkamai didėja. Pone Pirmininke, ES negalima pasitikėti.

Olle Schmidt (ALDE).   – (klausimas užduotas Nigelui Farage’ui pakėlus mėlynąją kortelę pagal
Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį) Pone Pirmininke, visada – ar bent kartais –
smagu klausytis N. Farage’o, nes jis visada žino visus atsakymus ir visada sau užduoda
klausimus.

11Europos Parlamento debataiLT19-01-2011



Tačiau, pone N. Farage’ai, ar alternatyva naudoti 16, 17 ar, tiesą sakant, net 20 skirtingų
valiutų, kaip buvo 1990 m., kai kilo svaro sterlingų krizė, būtų priimtinesnė? Ar tai būtų
padėję pagerinti dabartinę Europos padėtį? Nė vienas ekonomistas, pone N. Farage’ai, su
jumis šiuo klausimu nesutiktų. Negalite paprasčiausiai sakyti, kad gyvename praeityje.
Dabar sprendžiame šiandien Europoje kylančias problemas. Niekada neatsakote į klausimą,
kaip reikėtų spręsti šias dabartinės padėties ir būsimas problemas. Esate populistas ir jums
labai paprasta atsakyti į visus savo klausimus.

Nigel Farage (EFD).   – Pone pirmininke, prieš dešimtmetį sakiau, kad Graikijos ir Vokietijos
negalima suburti į tą pačią pinigų sąjungą ir kad tai nepasiteisintų. Jeigu peržvelgtumėte
istoriją, išsiaiškintumėte, kad tada, kai žmonės suburiami į netikras pinigų sąjungas ir kai
vyriausybės mano, kad žino geriau nei rinkos, vyriausybės visada pralaimi.

Manęs klausiate, koks šiandien mano sprendimas. Jis aiškus kaip dieną. Graikija, Portugalija
ir Airija neprisitaiko euro zonoje. Kad pasirodytume, jog esame tikri lyderiai, mes ir
H. Van Rompuy turėtume pradėti taikyti planą B ir leisti šioms šalims grįžti prie savo
valiutos, atlikti konkurencingus valiutos kurso mažinimus ir suteikti progą, nes tuo, ką
darome vykdydami šią politiką, jas žlugdome.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, bet kas, kas
šiandien skaito laikraščius, ras du dalykus: kad išgyvename valstybės skolos krizės
persilaužimo momentą ir kad Europos reakcija yra atskirų nuostatų be jokio vidinio
nuoseklumo seka.

Net dabar mes svarstome Europos semestrą, ekonomikos valymo paketą, laikinąją ir
nuolatinę gelbėjimo strategiją, valstybės skolos daliai padengti skirtas vadinamąsias
euroobligacijas, kurios laikomos patikimomis, ir dar Europos investicijų banku grindžiamą
veiksmų planą ir obligacijas, skirtas konkretiems projektams, kurie yra Komisijos mums
atsiųstame pasiūlyme dėl vidaus rinkos.

Pirma, ką pranešėjai bando padaryti, tai viską suderinti ir parengti visą sumanymą, t. y.
galutinį vaizdą, kuris turi būti parodytas visuomenei. Antra, reikia, kad šiame Europos
sumanyme Europa nebūtų dalijama į dvi – nesibraukime į dviejų pagreičių Europą – ir kad
vienodai intensyviai būtų siekiama dviejų tikslų: biudžetinės drausmės – ne daugiau nei
reikia – ir ekonomikos augimo siekiant mus ištraukti iš krizės, kurią patiriame.

Turiu vieną pastabą dėl gelbėjimo mechanizmo, apie kurį kalbėjo pareigas einantis Tarybos
Pirmininkas. Savo pirmajame pareiškime jis pasakė, kad privatūs investuotojai turėtų
dalyvauti gelbėjimo planuose, ir taip sukėlė šoką ir privertė Europos centrinio banko
pirmininką protestuoti. Buvo paaiškinta, kaip ką tik dabar padarė H. Van Rompuy, kad,
pirma, tai būtų daroma individualia tvarka – tačiau kas sprendžia ir kokiais kriterijais
remdamasis? – ir, antra, kad tai būtų daroma pagal Tarptautinio valiutos fondo kriterijus
ir politiką. Vienintelis atvejis, kuriuo Tarptautinis valiutos fondas panaudojo tokį gelbėjimo
planą, buvo 2003 m. Argentinoje; juo šalis buvo įstumta į chaosą, iš kurio iki šiol
neišsivadavo, o privatiems obligacijų turėtojams iki šiol nesumokėta.

Dėl euroobligacijų šiandien čia buvo išdėstyta daug klausimų. Tiesiog norėčiau pridurti
dar du. Taip būtų sukurta rinka, kuri būtų tokia pat likvidi, kaip Jungtinėse Valstijose, ir
būtų duotas postūmis eurui kaip rezervų valiutai, suteikiant galimybę centriniams bankams
ir nepriklausomiems fondams investuoti savo atsargas čia.

Mano galutinė pastaba yra dėl to, kad, siekiant reaguoti į augimą, kaip priedas turi būti
panaudoti Europos investicijų bankas ir specifinės obligacijos.
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Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Pone pirmininke, pone H. Van Rompuy, jūs sutikote
pirmininkauti vadinamajai žymių asmenų grupei. Ji buvo sudaryta iš finansų ministrų,
kuriems grėsė jų valstybės skolos nuvertinimas. Ar jie buvo pajėgūs sudaryti žymių asmenų
grupę? Nesutarimai, įsivyraujantys dabartinėje J. C. Trichet, Pirmininko J. M. Barroso ir
A. Merkel diskusijoje, lygiai taip pat, kaip neramumai rinkoje, mums byloja, kad tai nėra
žymių asmenų grupė.

Jūsų buvo paprašyta suvaldyti euro krizę. Mums reikia valdyti eurą Europos piliečių, o ne
spekuliantų interesais. Kad taip ir būtų, sutikote persvarstyti Sutartį dėl patogumo, nors
mūsų Pirmininkų sueiga sakė, koks nereikalingas šis persvarstymas, – šiuos žodžius
patvirtino euro grupės pirmininkas.

Tačiau, pone Pirmininke H. Van Rompuy, jūs drįstate mus vilioti eiti keliu, kuris galėtų
mus nuvesti maršrutu „per mažai ir per vėlai“. Iš tiesų ateis diena, kai jums reikės šio
Parlamento, susirinkimo, išminties siekiant persvarstyti Sutartį, kad ateityje galėtume turėti
suderintus mokesčius, Europos iždą, paskolas, skirtas savitarpio skoloms valdyti ir
užimtumui atkurti, kaip mūsų ekonominės politikos pagrindą.

Jeigu nenorite, kad Sutartis būtų persvarstoma, imkite jautį už ragų ir pasiūlykite glaudesnį
euro zonos bendradarbiavimą, kad būtų galima valdyti šios zonos valstybių narių problemas
ir atsakomybę, o ne leisti jai plaukti ten, kur ją neša rinkos.

Martin Callanan (ECR).   – Pone pirmininke, kadangi tai yra toks visai Europos ekonomikai
svarbus klausimas, nors (laimė) mano šalis nepriklauso euro zonai, pritariu bent jau kai
kurioms priemonėms, dėl kurių susitarėme euro zonos taryboje, ir ypač tam, kad pačios
euro zonos šalys turėtų būti atsakingos už savo pačių problemų sprendimą.

Taip pat pritariu šiek tiek pavėluotam Tarybos pripažinimui, kad Sutarties 122 straipsnis
visiškai netinka gelbėjimo mechanizmui remti. Jos nėra gaivalinės nelaimės ir jos nebuvo
atitinkamų valstybių narių nekontroliuojamos. Tačiau rengdami pagrindą tam, kad šis
mechanizmas įsigaliotų galbūt 2013 m., turėtume nepamiršti, kad šiuo metu vis dar
patiriame sunkią krizę.

Kai kuriose valstybėse narėse padėtis tebėra labai prasta. Beveik neabejotinai su sunkumais
susidurs Portugalija, o galbūt ir Ispanija bei Belgija. Tačiau man ypač nerimą kelia daromas
poveikis prigimtinei šių šalių demokratijai. Šios šalys iš esmės tampa ekonominiais
protektoratais, kuriems vadovauja J. M. Barroso, H. Van Rompuy ir kiti. Dabar labai mažai
turi įtakos sprendimai, kuriuos šių šalių nacionaliniai rinkėjai priėmė dėl savo pasirenkamų
išlaidų prioritetų ir savo vykdomos ekonominės politikos. Šias šalis kontroliuoja Briuselis
ir tarptautinės finansų institucijos.

Kai įveiksime šią krizę, mums tikrai reikės pasižiūrėti, kaip būtų galima atkurti demokratiją
ir sugrąžinti šių šalių nacionalinių rinkėjų valią būti kontroliuojamiems pagal jų pačių
nacionalinę ekonomikos politiką.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, politikoje yra pagrįstų priemonių,
klaidingų priemonių ir netinkamų priemonių. Europai tikslinga išleisti į apyvartą Europos
valstybės skolos įsipareigojimus, nors A. Merkel nepritaria. Mums Europoje tikslinga
sugebėti savitarpiškai sulyginti dalį mūsų valstybės skolos, nors A. Merkel nepritaria. Tačiau
nederamos yra tapusios viešomis naujienos, kad Europos stabilumo mechanizmas ir
Tarptautinis valiutos fondas galėtų baigti lyginti dalį valstybės skolos, kurią Portugalijos
atveju sukaupė privatūs bankai taikydami 6 arba 7 proc. palūkanų normas, po to, kai tie
patys bankai iš Europos centrinio banko save finansavo taikydami 1 proc. palūkanų normą.
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Pone H. Van Rompuy, mano klausimas yra toks: kiek ilgai bus tikimasi, kad Europa bus
finansinio kapitalo stebukladarė? Kiek dar ketiname tęsti privačios skolos pavertimą
valstybės skola? Kiek dar ketiname versti Europos mokesčių mokėtojus, darbuotojus ir
pensininkus mokėti skolas, kurių pridarė mus puolantis privačių bankų sektorius?

Šiandien čia tai yra reali esminė problema.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Jungtinėse Valstijose
priimtas įstatymas, kuriame reikalaujama, kad federalinis atsargų bankas išsamiai
informuotų, kokia suma iš 3 300 mlrd. USD gelbėjimo paketo perduota bankams ir kuriems
bankams.

Noriu žinoti, ar būtų kenkėjiška jūsų paprašyti patvirtinti tuos pačius skaidrumo kriterijus,
jei finansų ir bankininkystės superlobistai jų neblokuotų. Apsvarstykime šią padėtį: kokia
yra šios prievartinės laisvų šalių sąjungos, grindžiamos stipresnėmis šalimis, gelbėjančiomis
silpnesnes, ateitis?

Kalbant formaliai, ar norime pripažinti tikrovę, t. y. kad euras iš esmės yra bankrutavusi
valiuta? Kaip galime galvoti apie silpnesnę ekonomiką turinčių šalių vertimą ją naudoti?
Ar centralizuota pinigų politika priimtina šalims, kuriose yra tokios aiškiai skirtingos
palūkanų normos?

Pats J. C. Trichet, kuris neigė pavojų, kad Europos centrinis bankas gali tapti nemokus, vis
dėlto pripažįsta, kad viena iš jo kapitalo didinimo priežasčių yra pasirengimas kredito
rizikai, kitaip tariant, negalėjimui išsipirkti įsigytų obligacijų. Taip pat laikas atlikti didžiausių
bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir teikti didesnę reikšmę didelės rizikos
banko paskoloms, kaip reikalavo ekonomikos ministras.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Ioannis Kasoulides (PPE).   – Pone pirmininke, pastarųjų Tarybos sprendimų
spekuliantams, žiniasklaidai ir rinkoms skirta politinė žinia yra ta, kad ES valstybės narės
bet kokia kaina stengsis apsaugoti euro zoną ir apginti eurą. Kad ir kokios vyktų diskusijos
dėl to, ar finansinei priemonei reikalingas padvigubintas jos kapitalas ir teisė pirkti
obligacijas, ar į finansinio stabilumo mechanizmą po 2013 m. bus įtrauktas mažinimas
arba bus įsakyta parduoti euroobligacijas, tai yra idėjos, kurių neatmeta jokia valstybė narė.
Diskutuojama tik dėl laiko: ar reikia, kada reikia ir kaip reikia padaryti. Tegul žiniasklaida
ir analitikai neturi jokių iliuzijų. ES pasiūlys viską, ko reikia, ir tada, kai to reikės.

Dėl finansinio stabilumo mechanizmo Tarybos sprendime teigiama, kad mechanizmas
turi būti „naudojamas kilus būtinybei euro zonos kaip visumos stabilumui apsaugoti“. Ar
kaip Parlamento narys iš mažos valstybės narės galiu paprašyti patikinti, kad bus įtrauktos
tokios narės kaip Malta, Kipras, Estija arba Slovėnija, nes jei jos paklius į bėdą, jos gali ir
nebūti nepakeičiamos užtikrinant visos zonos stabilumą?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, mums reikia pripažinti, kad net jei buvo
visiškai instituciniu ir politiniu požiūriu nepasirengusi, Europa iš pat pradžių ėmėsi rimtų
veiksmų siekdama išbristi iš krizės. Nuo paramos paketo panaudojimo Graikijai beveik
prieš metus iki pastarosios Europos Vadovų Tarybos sprendimų priėmimo siekiant nustatyti
nuolatinį stabilumo mechanizmą buvo žengti svarbūs žingsniai į priekį. Tačiau tolesnis
didėjantis rinkų spaudimas, kuris nebedaromas tik pažeidžiamiausiems euro zonos ūkiams,
įrodo, kad kompleksinio atsako į krizę davimo požiūriu mūsų sprendimai yra fragmentiški
ir neadekvatūs.
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Todėl mums reikia kompleksinio Europos atsako į krizę, kuriuo nebūtų pakeista arba
neįvertinta valstybių narių pareiga laikytis žodžio ir restruktūrizuoti savo viešuosius
finansus, tačiau šie ūkiai būtų apsaugoti nuo rinkų išpuolių ir būtų padedama užtikrinti,
kad jų pastangos būtų sėkmingos.

Pone pirmininke, prieš keletą dienų Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje
Europos Komisija raginama nedelsiant atlikti ekonominio pagrįstumo analizę euroobligacijų
klausimu.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, sulaukėme Europos kovos su
skurdu ir socialine atskirtimi metų pabaigos. Ar Taryba daro išvadas iš savo pasiekimų?
Ne.

Jeigu ji būtų tai padariusi, ji būtų padariusi išvadą, kad skurdas niekada taip sparčiai nedidėjo,
kad skurde gyvenančių žmonių skaičius šioje turtingoje Europoje dabar jau viršijo 100 mln.
ir kad dėl sprendimų, kuriuos ji priėmė, tik toliau didės nedarbas, nelygybė ir socialinė
atskirtis. Tačiau ekonominių ir finansinių grupių pelnas didėja, kaip ir spekuliacinis pelnas
iš valstybės skolos, tai palaikant pagal Europos centrinio banko gaires ir Tarybos bei
Komisijos politika.

Ar tai yra euro zonos tikslas?

Šalys, kurių ekonomika yra labiau pažeidžiama, toliau yra spaudžiamos ir šantažuojamos,
o vyriausybės, susidūrusios su darbuotojų protestais ir kova, griebiasi prievartos ir smurto
prieš profesines sąjungas ir darbuotojus, kaip vakar atsitiko Portugalijoje.

Mūsų protesto, mūsų pasipiktinimo ir mūsų tvirto įsitikinimo priežastis yra ta, kad norime
kitokios Europos: grindžiamos socialine pažanga; tokios, kurioje būtų gerbiami tie, kurie
dirba, ir kurioje būtų kovojama dėl jų teisių. Patikėkite manimi, kad kovosime petys į petį
su darbuotojais, kovojančiais dėl jūsų politikos atsisakymo.

Tunne Kelam (PPE).   – Pone pirmininke, esu patenkintas galėdamas pasakyti, kad šiandien
yra devyniolikta Estijos euro zonos narystės diena, tačiau Estija tam rengėsi nuo pat savo
įstojimo. Net Estijos euro monetos dizainui jau buvo visuotiniu balsavimu pritarta prieš
šešerius metus. Tačiau prisijungimas prie euro zonos nėra tik individualaus pasirinkimo
klausimas – kalbama apie didesnį solidarumą, bendros atsakomybės prisiėmimą ir aktyvų
prisidėjimą prie viso žemyno stabilumo.

Ekonomikos krizės metu moralinės vertybės ir etika tapo svarbesnės. Galime matyti, kad
vien ekonomikos potencialo nepakanka. Itin svarbu, ar šalimi galima pasitikėti kaip norinčia
ir gebančia laiku vykdyti savo įsipareigojimus bei įsitraukiančia į rimtas struktūrines
reformas.

Palankiai vertinu tai, kad Taryba sugebėjo susitarti dėl Europos stabilumo mechanizmo,
tačiau praktinis būdas užtikrinti ekonomikos augimą ir stabilumą visų pirma yra bendrosios
rinkos ir ypač Europos bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas. Pastaroji turėtų būti
įtraukta į Europos bendrosios rinkos veiksmų planą, taip pat į Europos skaitmeninę
darbotvarkę.

Tai galėtų būti reali proga padidinti Europos konkurencingumą pasaulyje. Europos piliečiai
tikisi, kad palengvinsime verslo sąlygas skaitmeninėje srityje, kurioje tokios operacijos
kaip elektroniniai mokėjimai ir e. tapatybės nustatymas turėtų būti nuoseklios ir
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suprantamos. Bendrajai skaitmeninei rinkai taip pat reikalingos ryžtingos pastangos sukurti
paslaugų rinką.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, pone H. Van Rompuy, pone
J. M. Barroso, norėčiau išsakyti dvi mintis.

Pirmoji yra susijusi su nuolatinio krizių valdymo mechanizmo taikymo sritimi. Ne euro
zonos valstybės narės iš esmės skirstomos į dvi kategorijas: Jungtinė Karalystė ir Švedija,
kurios neprivalo įvesti euro, ir kitos valstybės, kurių kartu su narėmis yra 25. Siūlyčiau,
kad tos valstybės, kurios naudoja eurą, turėtų galimybę pasinaudoti specialiu mechanizme
numatytu režimu, dėl kurio galiojančios nuostatos nėra.

Antra, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nacionalinius parlamentus. Nacionaliniai parlamentai
nėra įtraukti į supaprastintą tvarką, nebent ji būtų taikoma ratifikavimo procedūrose. Siūlau
nacionalinius parlamentus savanoriškai įtraukti į konsultavimosi procesą, nes kyla
klausimas, kas užtikrins politinę būsimo mechanizmo kontrolę. Ar tai bus Europos
Parlamentas, ar nacionaliniai parlamentai? Kadangi vis dėlto nėra euro zonos parlamentinio
aspekto, nežinome, kaip ketiname užtikrinti šio mechanizmo politinę kontrolę. Štai kokį
klausimą jums užduodu.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, pone H. Van Rompuy, ponios ir ponai,
matau dvi pagrindines problemas, susijusias su pasiūlytu 136 straipsnio pakeitimu, iš kurių
viena yra institucinė, o kita politinė.

Institucinė problema ta, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnyje teikiama,
jog šalių, kurių valiuta yra euras, pinigų politika yra išimtinė Europos Sąjungos
kompetencija, tačiau 2 straipsnyje numatyta, kad išimtine kompetencija gali naudotis
valstybės narės, jeigu joms leidžia Europos Sąjunga. Sunku suprasti, kodėl dėl aiškiai
Sutartyje nustatytos taisyklės taikymo šią Sutartį reikėtų reformuoti.

Be to, yra ir politinė problema: dėl Sutarties reformavimo, o ne dėl galimybės pasirinkti
taikyti 2 straipsnį arba 352 ir 136 straipsnius, Europos stabilumo mechanizmas, taigi ir
euro ateitis, tampa priklausomas nuo 27 ratifikavimo procesų.

Ar žmonės supranta, kad jei vos vienas iš šių 27 ratifikavimo procesų pasirodytų esąs
nesėkmingas, būtų sunku eurui rasti planą B? Ar Europos Vadovų Taryba supranta, kad
šio kelio pasirinkimu euro ateičiai keliamas didžiulis pavojus?

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, pone H. Van Rompuy, pone
J. M. Barroso, euro stabilumo užtikrinimas ir krizių valdymo mechanizmo sukūrimas yra
mūsų svarbiausios operatyvinės užduotys skatinant augimą, kuris padės kurti naujas darbo
vietas ir kuris kartu padės mažinti valstybių narių valstybės skolą, todėl su jomis sutinka
visos valstybės narės. Tačiau šių užduočių vykdymas neturi priversti mūsų atidėti klausimus
ir diskusijas tokiais strateginiais klausimais kaip inovacijos, kurios jau vyko gruodžio mėn.
Kitas vasario mėn. vyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas bus tinkamas strateginiams
sprendimams tokiais svarbiais klausimais kaip energija priimti. Tarybai pirmininkaujanti
Vengrija pradėjo pasirengimą aukščiausiojo lygio susitikimui energijos klausimais.
Svarbiausios taisyklės jau buvo nustatytos praėjusiais metais. Įsigaliojo reglamentas dėl
gamtinių dujų tiekimo patikimumo. Pone pirmininke, prašau jūsų mane nuraminti, kad
nuogąstavimai, susiję su euro zonos stabilumu, neužgoš aukščiausiojo lygio susitikimo
energijos klausimais klausimo.
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Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pone pirmininke, kaip žinote, JAV vyriausybė buvo
priversta antrą kartą dabartinės krizės metu drastiškai įsikišti, kad paremtų du pagrindinius
bankus, kurie žlugo, ir draudimo organizaciją ING. Todėl ji perpumpavo 700 mlrd. USD
į savo bankininkystės sistemą kaip finansinę pagalbą. Nepaisant šių priemonių, JAV
ekonomikai vis dar reikia daugiau pagalbos, todėl nė kiek nesusimąsčiusi apie taupumą
vyriausybė neseniai skyrė dar 600 mlrd. USD, siekdama ištraukti ekonomiką iš nuosmukio.
Aišku, kad Jungtinės Amerikos Valstijos spausdina naujus pinigus.

Skirtingai nei JAV ekonomika, euro zona liko ištikima biudžetinės drausmės principui ir
griežtai kontroliavo pinigų politiką, taip palikdama atsargą įvairioms spekuliacinėms
įmonėms spekuliuoti šalių, mažiau atsparių spaudimui, lėšomis. Pone pirmininke, siūlau,
kad euro zonoje būtų apsvarstytas kiekybinis palengvinimas; gali paaiškėti, kad tai yra
Kolumbo kiaušinis.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Pone pirmininke, nėra abejonių, kad dviašmenis Damoklo
kardas kybo virš Europos, t. y. ekonomikos krizė ir padidėjęs nacionalizmas, kurių jėgos
yra susijungusios.

S. Hughes Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu
paklausė, ar steigėjų svajonė buvo šiuo metu mums laikyti Europą kartu, ar jos žlugimo
košmaras. Deja, šis košmaras dėl jos žlugimo dabar yra pagrindinė tendencija. Todėl
norėčiau tikėti, kad Komisija parodys didesnį tvirtumą su socialine Europa susijusiais
klausimais. Būtų labai keista, jei šiais klausimais ji būtų silpna. Dabar tai net ne klausimas,
ar politikai vadovauja rinkos, ar politikai: politikai išeina į gatves. Jie eina į demonstracijas
ir pakliūna į įvairių ekstremistinių grupių ir kraštutinių dešiniųjų rankas. Todėl Komisija
turėtų pirmenybę teikti klausimams, susijusiems su socialine Europa. Deja, vis dėlto nieko
nevyksta.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, kitaip nei daugelis kalbėtojų, norėčiau pagirti
H. Van Rompuy ir J. M. Barroso už tai, kad jie bent jau buvo iniciatyvūs dabartinės krizės
metu ir siūlė priemones, kurios, tikėkimės, ateityje bus sėkmingos. Ar jos bus sėkmingos,
ar ne, šiuo momentu negalime būti tikri. Jeigu jos bus sėkmingos, jie bus laikomi didvyriais.
Jeigu ne, jie tikriausiai bus laikomi piktadariai, tačiau įvertinkime jų indėlį, kai jis pelnytas.
Tikėkimės, jog priežiūros struktūra padės užtikrinti, kad daugybės trūkumų, dėl kurių
susiklostė dabartinė padėtis, ateityje nebepasitaikys.

Kalbant apie mano šalį, deja, mums teko pasinaudoti gelbėjimo galimybe, o taip atsitiko
daugiausia dėl mūsų bankų neatsakingumo ir prasto valdymo. Po kelių mėnesių turėsime
naują vyriausybę, todėl tikėkimės, kad tai užtikrins politinį stabilumą, tačiau norėčiau
paprašyti H. Van Rompuy ir J. M. Barroso pabandyti sumažinti dabartines gelbėjimo paketo
palūkanų normas, nes jos yra per didelės ir galėtų suluošinti šalį.

José Manuel Barroso,    Komisijos Pirmininkas. – Pone pirmininke, pirmiausia ši diskusija
parodė, kokia sudėtinga ši krizė ir kokie sudėtingi šie atsakymai. Noriu jums pasakyti vieną
dalyką, – ir akivaizdu, kad didžioji dauguma pritaria Europos idealams ir kad jai reikia
Europos atsako, – kad mūsų neturėtų skirti tam tikri skirtumai, kurie nėra svarbiausi.

Kaip kai kurie iš jūsų sakė, šiandien iš tiesų susiduriame su iššūkiu – kartais grėsme –
Europos integracijai. Šiandien šią grėsmę matėme šioje diskusijoje. Girdėjau kai kurias
pastabas, nacionalistines pastabas ir šališkas pastabas, kurių, atvirai kalbant, nesu įpratęs
girdėti Europos Parlamente.
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Jų buvo mažuma, tačiau šios pastabos buvo išsakytos bandant paaštrinti europiečių,
vadinamųjų turtingųjų ir vadinamųjų neturtingųjų europiečių, nesutarimus. Todėl tiems,
kurie išsakė šias pastabas, – mane nustebino šios pastabos, – nukreiptas prieš Europos
solidarumą, bandydami padidinti atotrūkį tarp turtingųjų ir neturtingųjų, sakau: kur buvote
tada, kai Europa po karo finansavo jūsų ūkininkus, kad pamaitintų jūsų pačių žmones?
Kur buvote tada, kai Europa finansavo jūsų infrastruktūras, skirtas jūsų šalių plėtrai ir
konkurencingumui užtikrinti? Kur buvote tada, kai Europa suteikė vidaus rinką jūsų
paslaugoms ir produktams parduoti? Kur buvote tada, kai Europa buvo jūsų šalių klestėjimo
ir augimo po karo pagrindas?

Tokius pareiškimus prie Europos vienybę galima palaikyti tik savanaudišku, trumparegišku
ir trumpalaikiu požiūriu. Manau, kad tai rimta problema, todėl keli iš jūsų ją pabrėžė. Prašau
visų tų, kurie puoselėja Europos idealą, mums būti vieningiems bandant surasti išsamų
atsakymą į klausimą, į kurį, kadangi jis rimtas, norėdami atsakyti turime ieškoti bendro
sutarimo. Kartais Europos Sąjungoje, turinčioje 27 valstybes nares, turinčioje euro zoną,
kurioje dabar yra 17 valstybių narių, – taip pat labai džiaugiuosi Estija kaip nauja nare, –
ir turinčioje sprendimų priėmimo procesą, kuris ne visada yra paprasčiausias iš dalies dėl
to, kad vadovaujamės demokratijos principu, tai nėra lengva padaryti. Turime ne tik Europos
institucijas; turime 27 demokratines valstybes.

Mūsų laukianti užduotis yra itin sunki. Štai kodėl noriu visų tų, kurie puoselėja Europos
idealą, paprašyti neleisti mūsų blaškyti tuo, ką būtų galima laikyti kai kuriais politinės
orientacijos skirtumais.

Pone S. Hughesai, labai gerbiu jūsų rūpinimąsi socialine Europa, tačiau šiuo klausimu
būkime visiškai atviri. Koks yra geriausias būdas remti tokias vyriausybes, kaip Graikijos
vyriausybė, Ispanijos vyriausybė ir Portugalijos vyriausybė, kurioms vadovauja žymūs
mūsų politinės šeimos nariai? Ar remti reformas, kurių jie drąsiai imasi, ar paprasčiausiai
pasakyti, kad šios reformos yra nukreiptos prieš Europos vertybes?

Europoje, taip pat ir darbo sektoriuje, mums reikia struktūrinių reformų. Tokia yra tikrovė.
Jeigu paklaustumėte Ministro Pirmininko G. Papandreou, Ministro Pirmininko
J. L. R. Zapatero ir Ministro Pirmininko J. Sócrateso, sužinotumėte, kad kaip tik tai jie daro
arba planuoja net labiau įsitraukti į šias reformas. Manau, kad geriausias būdas remti drąsias
pastangas, kurias visi bandome dėti Europoje skirtingu tempu, yra kalbėti tiesą.

Dabartiniame konkurencijos pasaulyje, kuriame dabar patiriame kai kurių stipriausių
kylančios ekonomikos šalių spaudimą, arba prisitaikysime, arba rizikuosime savo socialine
rinkos ekonomika. Mums to reikia. Tikiu, kad tai padarysime neabejodami darbuotojų
teisėmis. Noriu dar kartą – ketinu netrukus jums atsakyti, nes jūsų klausimo nepamiršau, –
pasakyti, kad manau, jog mums itin svarbu laikytis socialinio dialogo principų. Tai sakiau
vakar ir kartoju tai šiandien. Tačiau, tiesą sakant, jeigu neatliksime šio fiskalinio
konsolidavimo ir socialinės reformos, neturėsime pasitikėjimo, o be pasitikėjimo nebus
augimo, o be augimo nesugebėsime mūsų piliečiams suteikti darbo vietų.

Garbiajam šio Parlamento nariui, atvykusiam iš Airijos ir uždavusiam klausimą, kuriame
užsimenama, kad Airijos problemos kilo dėl Europos, noriu pasakyti: Airijos problemos
kilo dėl neatsakingo kai kurių Airijos institucijų finansinio elgesio ir nepakankamos Airijos
rinkos priežiūros. Dabar Europa yra sprendimo dalis, nes ji bando remti Airiją. Tačiau ne
dėl Europos susiklostė ši neatsakinga fiskalinė padėtis, o dėl neatsakingo fiskalinio elgesio.
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Europa bando remti Airiją, nes svarbu žinoti, kas yra atsakingas. Štai kodėl tiems iš mūsų, –
o jų yra aiški dauguma, – kurie tiki Europos idealais, svarbu, kad sugebėtume rasti kiek
įmanoma bendresnį atsakymą.

Kitas kai kurių iš jūsų pateiktas klausimas buvo toks: kokio lygio yra siekiai? Dar kartą
leiskite man aiškiai išsakyti Komisijos poziciją. Esame už plačiausio užmojo poziciją
kompleksinio atsako požiūriu. Štai kodėl Komisija bus pasirengusi pritarti tam tikroms
kai kurių iš jūsų siūlomoms priemonėms. Tačiau esant tokiai padėčiai, kaip šios krizės
laikais, rinkos nestabilumo laikais, manome, jog ypač svarbu, kad prisidėtume prie bendro
sutarimo dėl valstybių narių, tačiau šiuo atveju iš esmės buvo kai kurių nuomonių, kaip
kovoti su šia krize, skirtumų.

Sutarties peržiūra: žinote, kokia buvo Komisijos pozicija. Nuo pat pradžių sakėme, jog
manome, kad nuolatinį mechanizmą įmanoma sukurti neperžiūrėjus Sutarties. Tačiau
bent viena Europos Sąjungos valstybė narė – šiais klausimais jums reikalingas
vienbalsiškumas – aiškiai pareiškė, kad Sutartį peržiūrėti reikia. Kadangi manome, jog
svarbu turėti nuolatinį stabilumo mechanizmą, Komisija atliko konstruktyvų vaidmenį
remdama šią ribotą Sutarties peržiūrą. Todėl manau, kad būtų visiška klaida dabar laikytis
skirtingų nuomonių šiuo klausimu; kadangi norime padidinti stabilumą, mano manymu,
svarbu, kad susitartume dėl ribotos Sutarties peržiūros.

Kai kurie iš mūsų norėtų siekti dar daugiau. Aš pats norėčiau siekti daugiau struktūrizavimo
ir Bendrijos požiūrio vystymo srityje. Tačiau šiuo labai ypatingu momentu, kurį išgyvename,
turime būti atsakingi ir pabandyti rasti plačiausio užmojo didžiausią, o ne mažiausią bendrą
vardiklį. Štai kodėl noriu dar kartą pareikšti, kad kai kurie pateikti pasiūlymai iš tiesų patys
savaime yra įdomūs, tačiau šiuo momentu nėra galimybės dėl jų pasiekti būtino bendro
sutarimo, o Komisija turi būti labai dėmesinga savo indėliui, kurį ji įneša į šio bendro
sutarimo didinimą.

Galiausiai manau, kad kiekvienas turi įnešti savo indėlį. Man nepatinka toks dalijimas į
turtingąsias ir neturtingąsias, naująsias ir senąsias arba centrą ir periferiją. Europoje visos
valstybės yra vienodai orios, o šios valstybių narių diskriminavimo idėjos, tiesą sakant, yra
Europos projektui labai pavojingos idėjos. Taigi, kaip tai turėtume padaryti? Turėtume
visų valstybių narių, esančių labiau pažeidžiamoje padėtyje, paprašyti padaryti viską, ką
privalo padaryti, kad, pasinaudodamos atitinkamu makroekonominiu stabilumu, fiskaline
konsolidacija ir struktūrinėmis reformomis, atkurtų pasitikėjimą jų ekonomika; šiuo metu
tai yra itin svarbu. Mes joms nepadedame, jeigu užsimename, kad jos gali išvengti šio kelio;
tai nėra pagalba joms.

Kartu tos šalys, kurios dabar yra geresnėje padėtyje, taip pat turėtų parodyti solidarumą su
šiomis šalimis. Manau, jog itin svarbu, kad turėtume tvirtą atsakymą dėl euro zonos
stabilumo; kad mes, kaip kartais atsitikdavo praeityje, neatsiliktume nuo kreivės, o būtume
kreivės priekyje; kad duotume visapusišką atsaką, kuriuo būtų atkurtas pasitikėjimas euro
zonos ir visos Europos Sąjungos ryžtingumu, ne tik pareiškimais, bet ir veiksmais. Tai
svarbus dalykas, nes tai patikimumo klausimas. Pareiškimai yra svarbūs, tačiau jų nepakanka;
svarbu veikti ir mums visiems drauge įsipareigoti užtikrinti griežtesnį valdymą euro zonoje
ir Europos Sąjungoje. Tai iš tiesų yra būtent tai, ko iš mūsų reikia rinkai.

Tačiau yra suvokimo, kaip galime priimti sprendimus ir kaip galime šiuos sprendimus
įgyvendinti, problema. Todėl mums reikia griežtesnio valdymo euro zonoje; mums reikia
ryžtingesnio ekonominės politikos koordinavimo visoje Europos Sąjungoje, o iš esmės
turėtume, visi, įsipareigoti laikytis solidarumo ir atsakomybės principų. Tai ne tik
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atsakomybės klausimas; tai ir solidarumo klausimas. Tai ne tik solidarumo klausimas; tai
ir atsakomybės klausimas. Tik tada galėsime užtikrinti stabilumą, o stabilumas yra mūsų
būsimo klestėjimo pagrindas.

Herman Van Rompuy,    Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas. – (FR) Pone pirmininke,
ponios ir ponai, visų pirma pradėsiu nuo kelių teigiamų faktų. Atsiprašau, kad kai kada
atrodau pozityvus.

Pirma, dabar ekonomikos augimas daug spartesnis, negu įsivaizdavome jį būsiantį prieš
keletą savaičių arba mėnesių. Kai kuriose šalyse nedarbas mažėja. Kas būtų tuo patikėjęs
2008 arba 2009 m.? Apskritai kalbant apie Europos Sąjungą, pradedant nuo
2010–2011 m., bendras užimtumas po didžiausios per 70 metų krizės vėl didės. Pasakysiu
dar kartą: prieš keletą mėnesių to nesitikėjome – tačiau tai vyksta.

Antra, žinoma, krizė yra, tačiau mūsų bendra valiuta – kad ir kaip ten būtų, bendra 27 šalių
valiuta, – yra stabili, nes jos keitimo kursas JAV dolerio atžvilgiu dabar yra 1,30. Kažkada
jis buvo 0,85. Tuo metu niekas nesakė, kad eurui gresia pavojus. Palyginti su kitais žemynais
ir kitomis svarbiausiomis valiutomis, turime stabilų mokėjimų balansą ir, palyginti su
kitomis didžiausiomis šalimis, turime praktiškai dvigubai mažesnį nei jų biudžeto deficitą.
Todėl tai paaiškina, kodėl, nepaisant visų mūsų problemų, euras yra stabili valiuta. Norėjau
tai pabrėžti prieš pereidamas prie kitų klausimų.

Aišku, puikiai suprantame, kad mums reikia žengti į priekį, tačiau tikrai privalome
prisiminti, kaip minėjau pastarąjį kartą būdamas čia, kad į šią krizę, kilusią euro zonoje, –
kuri yra greičiau euro zonos, o ne euro krizė, – patekome neturėdami jokių tinkamų
priemonių. Iš esmės turėjome parengti jas nepasiruošę. Tai yra bendra atsakomybė, tačiau
ji taip pat paaiškina, kodėl nejudėjome taip sparčiai, kaip galbūt manėme iš pradžių, arba
taip sparčiai, kaip reikėjo tomis aplinkybėmis.

Tačiau neturėjome nieko. Buvo Stabilumo ir augimo paktas, kurio nebuvo laikomasi.
Nebuvo makroekonominės priežiūros. Nebuvo krizės mechanizmo, nei laikino, nei
nuolatinio, ir nebuvo tvirtų institucijų, vykdančių finansų priežiūrą. Viską turėjome sugalvoti
iškart, įpusėjus krizei, o tai yra bendra atsakomybė. Kai kurie iš jūsų sakė: „Daroma per
mažai ir per vėlai.“ Vis dėlto tai, kad turėjome keletą arba neturėjome jokių priemonių,
paaiškina, kodėl esame ne „per mažai ir per vėlai“, o „žingsnis po žingsnio“ padėtyje. Tai
yra deramas paaiškinimas.

Antra mintis, kurią norėčiau išsakyti, yra susijusi su tuo, kad kai kurie iš jūsų pasakė: „Taip,
tačiau krizė nekontroliuojama. Pažvelkite į rinkos tendencijas.“ Kartu su tuo pačiu įkvėpimu
kiti – kartais tie patys žmonės – sako: „Jūs negalite leisti rinkoms diktuoti, kaip jums elgtis.“
Yra vienas ar kitas argumentas, tačiau jis ne visada yra labai aiškus.

Dėl kitų priemonių, kurių imtasi, žinoma, tai yra reformos, kurių turi būti imamasi
valstybėse narėse, tačiau ne tik tose, kurios susiduria su problemomis, bet ir visose valstybėse
narėse: reformos, kuriomis būtų siekiama išlaisvinti darbo potencialą ir išlaisvinti augimo
potencialą. Aišku, reformos dažnai yra skausmingos. Aišku, laukia milžiniškas darbas, kurį
reikia atlikti siekiant išdėstyti tai, ko reikia žmonių sąžiningai paprašyti.

Tačiau norėčiau jums priminti, kad kai kurios didelės šalys, dabar sparčiau išbrendančios
iš ekonomikos krizės, savo šalyse ėmėsi priemonių prieš ketverius, penkerius ir net šešerius
metus ir ėmėsi labai griežtų priemonių, kurios socialiniu požiūriu tuomet sulaukė didelio
pasipriešinimo. Tačiau jos buvo veiksmingos augimo ir užimtumo didėjimo požiūriu.
Turime išgyventi sunkius laikus, tačiau turime daugiau dirbti, kad našta būtų teisingai
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paskirstyta. Mūsų Europos Sąjunga gali parodyti reikšmingų pavyzdžių, siekdama parodyti,
kad tai yra teisingas požiūris.

Reformos yra būtinos valstybių narių lygiu, tačiau reformos, žinoma, yra būtinos ir pačios
Europos Sąjungos ir visų pirma euro zonos lygiu. Štai kodėl labai svarbu kuo greičiau
įgyvendinti ekonomikos valdymą, dėl kurio buvo nuspręsta darbo grupėje, kuri šį klausimą
svarstė remdamasi šešiais Komisijos pasiūlymais Parlamentui, ir kodėl svarbu visiems
tiems, kurie dalyvauja bendro sprendimo procedūroje siekiant susitarimo. Šį klausimą
būtina skubiai spręsti.

Tai būtina padaryti, jeigu vis dar ketiname žengti toliau euro zonos ekonomikos augimo
konvergencijos ir ekonominės politikos srityje. Jeigu norime tai pasiekti sudarydami euro
zonos šalių susitarimus, mums reikia ne tik apie tai galvoti, bet ir dirbti, kad jie būtų sudaryti
per kelias artimiausias savaites arba per kelis artimiausius mėnesius. Tačiau galbūt mums
reikia euro zonoje siekti daugiau, negu buvo nuspręsta darbo grupėje, dalyvavusioje rengiant
Komisijos pasiūlymus, nes iš esmės, kai yra bendra valiuta, labai reikia bendros ekonominės
politikos ir vienu metu visose euro zonos narėse vykstančios ekonomikos plėtros.

Ar buvo pamirštas struktūrinis ekonomikos augimas? Ne! Štai kodėl tiesiog per patį krizės
įkarštį, kovo mėn., nusprendėme dėl strategijos „Europa 2020“. Štai kodėl po keleto dienų
vasario mėn. Taryboje svarstysime inovacijų ir energetikos politiką. Tarp visų problemų,
kurias dėl krizės esame priversti spręsti, neturime nepastebėti ilgesnio laikotarpio
perspektyvų, struktūrinių augimo ir užimtumo perspektyvų. Be to, artimiausiu metu
parengsime bendrą koncepciją, kaip patobulinti 2010 m. parengtas priemones, skirtas
krizei įveikti.

Taigi yra darbotvarkė – aiški darbotvarkė. Ar galime judėti sparčiau? Taip! Kaip sakiau, yra
dvi kliūtys. Pirmoji atsirado dėl to, kad turėjome viską daryti operatyviai, o antroji yra
susijusi su būtinybe – nes gyvename demokratinėje valstybėje – pasiekti savo 27 valstybių
narių, savo 27 demokratinių valstybių, bendrą sutarimą.

Ponios ir ponai, tų, kurie remia Europos projektą, Parlamento daugumoje yra daugiausia.
Nemėginkime vienas kitą pralenkti siekdami išsiaiškinti, kuris yra europietiškiausias. Manau,
kad didėja atotrūkis tarp tų, kurie pritaria Europos projektui, ir tų, kurie jam nepritaria,
tačiau, nepaisant visų mūsų problemų, svarbu laikytis savo kurso, išlaikyti savo kryptį ir
likti susitelkusiems. Tai yra daug svarbiau, negu atskirai pasiekta pažanga. Kaip ne kartą
buvo pasakyta gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryboje, svarbu bendra valia siekti eiti ta
pačia kryptimi įgyvendinant Europos projektą.

Mes tai pasieksime vadovaudamiesi šiuo laipsnišku ir progresyviu požiūriu. Esu tikras, kad
žengiame teisinga linkme. Esu įsitikinęs, kad bendra valia yra. Esu tikras, kad galiausiai tai
padarysime.

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Ačiū jums už pranešimą, pone Pirmininke. Kitas Europos Vadovų Tarybos
susitikimas įvyks vasario 4 d., o paskui, taip pat vasario mėn., bus pristatytas kitas
Pirmininko H. Van Rompuy pranešimas.

Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
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Bastiaan Belder (EFD),    raštu. – (NL) Europos Vadovų Taryba ketina įsteigti nuolatinį
neatidėliotinos pagalbos fondą, skirtą euro zonai. Tai gali būti būtina, jeigu ketiname
susigrąžinti finansų rinkų pasitikėjimą silpnų euro zonos šalių išleistomis vyriausybės
obligacijomis. Tačiau dėl to taip pat kyla klausimas dėl mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos
fondų. Neatrodo, jog tie, kuriems buvo pavesta įsteigti šį fondą, yra įsitikinę, kad valstybės
narės biudžetus numato išmintingai arba kad jos tvirtai laikosi Stabilumo ir augimo pakto
taisyklių. Norėčiau, kad Europos Vadovų Taryba būtų daugiau pasakiusi apie gana didelius
skirtumus euro zonoje, įskaitant skirtingą valstybių narių konkurencinę padėtį.

Ar atrodo, kad įvairovė pinigų sąjungoje yra pernelyg didelė, kad būtų galima turėti vienodą
palūkanų normą? Ar yra adekvačių sprendimų, skirtų įvairių valstybių narių konkurencinės
padėties, biudžeto bei socialinės ir ekonominės struktūros skirtumams pašalinti?

Šiuo tikslu bet kokios papildomos garantijos, taikomos laikinajam neatidėliotinos pagalbos
fondui, suteikimą turėtų lydėti konkretūs silpnų euro zonos šalių įsipareigojimai, pažanga
išlaidų mažinimo srityje ir struktūrinės reformos. Linkiu Taryboje esančioms valstybėms
narėms išminties, kurios joms reikia, kad pasiryžtų šiam reikalui! Mūsų tikslai turėtų atitikti
susitarimus ir užtikrinti, kad nebeleistume dar kartą taip suprastėti padėčiai. Todėl tiek
valstybėms narėms, tiek Komisijai už tai tenka didžiulė atsakomybė.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Europos kapitalistinės integracijos pobūdis ir
tikslai tampa vis akivaizdesni, nes ES kapitalizmo poveikis didėja, o dėl to blogėja kelių
valstybių narių ekonominė ir socialinė padėtis bei didėja disbalansas. Ši Europos Vadovų
Taryba tai dar kartą aiškiai įrodė. Nė vieno žodžio nebuvo pasakyta apie socialinę padėtį
ES, apie nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį, kurie didėjo visus 2010 m., paskelbtus kovos
su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Nė vieno žodžio nebuvo pasakyta apie viso to
priežastis. Nė žodžio nebuvo pasakyta apie finansinių sandorių apmokestinimą arba apie
mokesčių rojaus pabaigą. Dabar siūloma Sutarties, kuri kažkada buvo skirta visai kartai,
daryti pakeitimus pasinaudojant supaprastintu procesu, kaip reikalavo jėgos, esančios ES,
siekiant sukurti mechanizmą, kuris, jų manymu, „visiškai atitiktų [Tarptautinio valiutos
fondo] politiką“. Ateityje jos nori toliau veržti tokioms šalims kaip Portugalija uždėtus
tramdomuosius marškinius ir jas paversti su finansiniu kapitalu, su kuriuo aktyviai
bendrininkauja ES, susijusio žeminančio spaudimo, šantažo ir grasinimų taikiniu. Visa tai
vyksta kartu su antisocialinių ir antidemokratinių priemonių, susijusių su vadinamuoju
ekonomikos valdymu, griežtinimu ir reikalaujamomis „struktūrinėmis reformomis“.

Niki Tzavela (EFD),    raštu. – (EL) Savo naujoje knygoje buvęs Jungtinės Karalystės
Ministras Pirmininkas G. Brown sako, kad dėl ES vėlavimo priimti sprendimus dėl Graikijos
ekonomikos krizės suma, kurią reikėjo skolintis Graikijai, padidėjo 90 mlrd. Vokietijos
trukdymas paspartinti procedūrą, kuria buvo siekiama padidinti ir restruktūrizuoti
skolinimosi fondą, turi ekonominį grandininės reakcijos poveikį Graikijai ir Airijai.
Komisijos klausiu: kaip galima kompensuoti Europos Sąjungos narėms, kurioms pakenkė
pavėluoti Tarybos sprendimai? Ar Komisija rems Graikiją jai stengiantis nustatyti, kodėl
jos skola nuo tada, kai buvo paskelbta Graikijos krizė, išaugo?

(Posėdis trumpam sustabdytas)

5. Vengrijos pirmininkavimo ES veiklos programa (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai veiklos programos.
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Dabar rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja kita šalis. Vengrija pirmą kartą savo istorijoje
perima pirmininkavimą Tarybai, ir Europos Sąjungoje tai visada yra svarbus įvykis. Tarybai
pirmininkaujant Belgijai rengdami administracinio, Komisijos, ministrų ir prezidentų
lygmens, arba, kitais žodžiais tariant, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Europos
Parlamento Pirmininko, susitikimus, nustatėme naujus bendradarbiavimo su Tarybai
pirmininkaujančia valstybe nare ir Taryba būdus. Su Ministru Pirmininku V. Orbánu jau
susitariau, kad Tarybai pirmininkaujant Vengrijai toliau taip pat taikysime šias
bendradarbiavimo formas. Šiandien aptarsime Vengrijos pirmininkavimo veiklos programą.
Norėčiau pasveikinti Ministrą Pirmininką V. Orbáną atvykus į Europos Parlamentą. Mums
malonu, kad galėsime išsamiai aptarti daugybę klausimų, susijusių su šiuo šešių mėnesių
laikotarpiu ir mūsų bendradarbiavimu.

Viktor Orbán,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (HU) Pone pirmininke, gerbiamieji
Parlamento nariai, man malonu, kad mūsų dalyvavimas sukėlė tokį didelį Europos
susidomėjimą… (Pirmininkas įsiterpė).

Pirmininkas.   – Kolegos, suprantame, kad tai yra demonstracija ir atkreipėte dėmesį,
tačiau prašyčiau nedelsiant liautis. Turime tęsti savo diskusijas.

Viktor Orbán,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (HU) Pone pirmininke, malonu
matyti, kad posėdžiai Europos Parlamente yra tokie pat gyvi ir juose tiek pat daug
pasirodymų, kaip ir Vengrijos parlamente, todėl jaučiuosi tarsi namie.

Labai jums dėkoju už pakvietimą. Taip pat noriu pasveikinti Parlamento narius, Pirmininką
J. M. Barroso ir savo brangų seną bičiulį – Europos Parlamento Pirmininką.

Ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pareikšti, kad man tenka garbė šiandien šiame
Parlamente kalbėti einant Tarybos Pirmininko pareigas. Jums tai, žinoma, kas šešis mėnesius
pasikartojanti rutina. Kas šešis mėnesius prieš jus stovi ministras pirmininkas ir pristato
savo pirmininkavimo Tarybai programą. Tačiau mūsų, vengrų, nuomone, tai daug svarbiau
nei kas šešis mėnesius pasikartojanti rutina. Tai, kad šiandien galime būti šiame Parlamente,
mums yra istorinio teisingumo įvykis. Norėčiau jums priminti, kad būtent Vengrija neteko
daugybės žmonių gyvybių ir praliejo nepaprastai daug kraujo dėl laisvės ir demokratijos
po Antrojo pasaulinio karo per 1956 m. revoliuciją ir vėlesnių bausmių. Mes pirmieji
pradėjome kovą su komunistiniu režimu, pakėlėme ginklus prieš sovietų imperiją ir
pasauliui įrodėme, kad komunistų doktrina yra ne nekalta ideologija, o didelė grėsmė
Vakarų civilizacijoms. Mes išėmėme pirmąją plytą iš komunizmo sienos ir per mūsų atvertą
plyšį dėl atsiradusios traukos ištekėjo visa komunistinė sistema.

Ponios ir ponai, dėl šios priežasties manau, kad mes, vengrai, galime pagrįstai teigti, jog
labai daug prisidėjome prie to, kad Europa dar kartą susivienytų. Todėl tai, kad Vengrijos
Ministras Pirmininkas gali šiandien čia kalbėti eidamas Tarybos Pirmininko pareigas,
vengrams visais atžvilgiais yra istorinis teisingumas. Norėčiau jus patikinti, kad mes einame
1956 m. revoliucionierių pėdomis ir, vadovaudamiesi jų idealais ir tikėjimu, ketiname
tarnauti Europos vienybei.

Ponios ir ponai, mes Vidurio Europoje, įskaitant mus, vengrus, visada domėjomės
suvienytąja Europa ir darome tai iki šios dienos. Tačiau Europos vienybei sukurti ir išlaikyti
taip pat reikia stiprybės. Prieš dvidešimt metų Europa galėjo sutelkti jėgas, įveikti
susiskaldymą ir tapti vieninga. Ji suprato, jog tai buvo istorinė akimirka, kuria turėjo
pasinaudoti, kad iš naujo suvienytų Europą. Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos šūkyje
primenama apie tą stiprybę: „Stipri Europa.“
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Ponios ir ponai, šiandien susiduriame su panašaus masto uždaviniu, kuris buvo prieš
dvidešimt metų, ir todėl galbūt neperdėsiu teigdamas, kad Europos Sąjungai atėjo
sunkiausias laikotarpis per pastaruosius dvidešimt metų. Šiandien turime įveikti pasaulinės
krizės audras ir rasti Europos vietą pasaulio ekonomikoje, kuri patiria visišką transformaciją
ir persitvarkymą. Manau, kad, siekdama išlaikyti savo pozicijas, Europa turi išlikti vieninga
ir netgi šiandien vienybei reikia stiprybės. Esu įsitikinęs, kad visos Europos Sąjungos
valstybės narės, įskaitant mano gimtąją šalį, gali tapti stiprios ir pasiekti sėkmę tik tuo
atveju, jeigu pati Europos Sąjunga bus stipri. Jeigu bus stipri, ji galės spręsti pasaulinio
konkurencingumo uždavinius, taip pat demografinius, aplinkos, klimato ir saugumo
uždavinius. Vienintelis klausimas – iš kur Europa gali pasisemti tokios stiprybės? Į šį
klausimą galėsime atsakyti, jeigu užduosime sau kitą klausimą, t. y. kas šiandien silpnina
Europą? Kas šiandien trukdo mūsų visos civilizacijos konkurencingumui? Akivaizdu, kad
kiti žemynai, taip pat užsienio ideologija mums nekelia grėsmės. Visiškai priešingai; tikroji
mūsų problema yra labai praktinė. Anglų kalboje yra labai trumpas, paprastas tai nusakantis
žodis, ir tas žodis – skola. Šiandien Europos stiprybę ėda ir graužia didžiulė skola. Pasaulyje
po krizės naujos konkurencijos sąlygomis skola bus didžiausia kliūtis ir pavojus Vakarų
pasauliui, įskaitant Europą.

Ponios ir ponai, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija yra įsitikinusi, kad yra tik vienas būdas
kovoti su skola, ir tai vadinama darbu. Visi mes, vengrai, tai puikiai žinome, nes visi
Vengrijos ekonomikos negalavimai atsirado būtent dėl to, kad mūsų užimtumo lygis visoje
Europoje, visoje Europos Sąjungoje yra žemiausias. Man net gėda tai garsiai pasakyti, tačiau
jis siekia tik 55 proc. O ten, kur nėra darbo, darbo vietų, taip pat nėra pinigų ir dėl to
atsiranda skolos ir paskolos. Ką gi, ponios ir ponai, tikrasis mūsų pagrindas ateityje – tai
tradicinis europietiškas darbą vertinantis mentalitetas. Būtent dėl darbą vertinančio
europietiško mentaliteto mūsų civilizacija tapo vykusi. Turime Europos elgesio kodeksą,
kurio vienas iš kertinių akmenų daugybę amžių buvo protingos ekonomikos principas,
reiškiantis, kad negalime išleisti daugiau, nei galime pagaminti. Kita pagrindinė Europos
vertybė yra tai, kad negalime perleisti savo skolų savo vaikams ir vaikaičiams. Esu įsitikinęs,
jog pagarba darbui apima idėją ir mąstymą, kad ką nors galime įgyti tik jeigu iš anksto už
tai atidirbame. Jeigu iš anksto galime gauti viską, ką priešingu atveju galėtume gauti tik po
daugybės metų darbo, abejojame pačia darbo prasme ir ta prasmė vis dažniau tampa susijusi
su nuolat didėjančios skolos padengimu ir apskritai mūsų požiūrio į darbą pasikeitimu.
Tai krizė, su kuria susiduriame visi.

Ponios ir ponai, visi sutinka su skolos diagnoze. Mums, diskutuojantiems Europos
politikams, tai tarsi liga. Visi sutinka su diagnoze, tačiau vyksta aršios diskusijos dėl gydymo.
Tačiau liga yra pavojinga, o mes turime mažai laiko. Todėl manau, kad neturime daug laiko
diskusijoms, ypač ne dėl to, ar turėtume automatiškai atmesti tam tikrus gydymo būdus,
kurie atrodo neįprasti arba nauji vien dėl to, kad jie neįprasti arba nauji. Turime skatinti
atskirų tautinių valstybių vyriausybes ir parlamentus mąstyti be išankstinio nusistatymo,
kad jie galėtų savo šalyse įveikti skolos krizes. Tačiau esu įsitikinęs, kad būtent tokių veiksmų
iš mūsų tikisi Europos piliečiai. Jie tikisi darbo vietų, augimo ir saugumo, ir todėl, ponios
ir ponai, Tarybai pirmininkaujant Vengrijai didžiausias dėmesys bus skiriamas ekonomikos
klausimams, kuriuos tiksliai papunkčiui išvardytus galėsite rasti šioje mažoje knygutėje,
o Vengrijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų sąrašo viršuje yra svarbiausi klausimai,
susiję su ekonomikos ir skolos krize.

Ponios ir ponai, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija mano, kad Tarybos nurodyta kryptis,
t. y. krizės valdymo kryptis, yra teisingas kelias, tačiau reikės papildomų pastangų ir todėl
esame įsitikinę, kad reikės pakeisti Sutartį ir kad turi būti sukurtas teisinis pagrindas
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dabartiniam laikinam krizės valdymo mechanizmui pakeisti nuolatiniu stabilumo
mechanizmu nuo 2013 m. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija padarys viską, kas nuo jos
priklauso, kad pasiektų šį tikslą. Be to, Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos mąstymo
epicentre yra ekonominės politikos koordinavimo stiprinimas, ekonomikos augimo
palengvinimas ir tvarios ekonomikos plėtros, skirtos darbo vietoms kurti, skatinimas.
Todėl tai yra konkretus mūsų pirmininkavimo Tarybai tikslas, ir norėčiau paprašyti, kad
vykdant šią veiklą bendradarbiautumėte, sukurti šešis įstatymus, kurie padės siekti šio
tikslo, t. y. ekonominės politikos koordinavimo. Norėčiau paprašyti, kad šiuo atveju
atsakingai bendradarbiautumėte. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija bus draugiška
Parlamentui ir todėl prašau jūsų daryti viską ir užtikrinti, kad šie šeši įstatymai
bendradarbiaujant su mumis būtų kuo greičiau priimti.

Tarybai pirmininkaujanti Vengrija yra įsitikinusi, kad valstybių narių struktūrinės reformos
turi būti nuosekliau įgyvendinamos ir jos turi būti koordinuojamos platesniu mastu nei
iki šiol. Europos pusmetis prasidėjo, ir tai yra kai kas nauja visiems; ne tik mums, vengrams,
bet ir jums, nes tai visiškai nauja Europos Sąjungos programa. Pusmetis prasidėjo kartu su
Komisijos metine makroekonomikos augimo ataskaita ir norėčiau pasveikinti J. M. Barroso
su šiuo puikiu dokumentu, kuris yra tinkama priemonė pirmajam žingsniui žengti ir
kuriame nustatytos kryptys ir aptariami klausimai, sudarysiantys diskusijų, per mūsų
pirmininkavimo Tarybai pusmetį vyksiančių įvairios sudėties Komisijoje, pagrindą.

Ponios ir ponai, nacionalinis patikimumas, žinoma, taip pat reikalingas, kai kas nors ketina
pasiūlyti Europai bendrą ekonomikos politiką. Norėčiau jus informuoti, kad yra didelė
tikimybė, jog mano gimtoji šalis, kuri ilgą laiką dėl prieš ją pradėtos perviršinio deficito
procedūros buvo pastatyta prie Europos Sąjungos gėdos stulpo, dabar turi realią galimybę
išsikapstyti iš šios padėties. 2011 m. Vengrijos biudžeto deficitas bus mažesnis nei 3 proc.
ir mes būsime viena iš dviejų ES valstybių narių, kurios nacionalinė skola 2011 m. sumažės.
Tai bus labai svarbu siekiant, kad mūsų pirmininkavimo programa būtų patikima.

Ponios ir ponai, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija mano, kad ypač svarbu stiprinti bendrąją
rinką. Manome, kad bendrosios rinkos stiprinimas yra vienas iš galimų ekonomikos augimo
šaltinių. Mes ketiname pašalinti esamas kliūtis, panaikinti reguliavimą ir išplėsti bendrąją
rinką į naujas sritis, pvz., skaitmeninimo. Padedame palaikyti verslui palankią aplinką, kuri
turi būti sukurta mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Tarp kitų Vengrijos pirmininkavimo prioritetų yra energetikos politika ir inovacijos, kurias
aptarsime vasario 4 d. per bendrą aukščiausiojo lygio susitikimą. Norėčiau jus informuoti,
kad, Vengrijos nuomone, siekiant Europoje sukurti tikrą ir suderinamą energijos rinką,
labai svarbu pašalinti visas energetikos politikos sektoriuje esančias reguliavimo kliūtis ir
nustatyti trūkstamus infrastruktūros ryšius. Ne mažiau svarbus Vengrijos pirmininkavimo
Tarybai laikotarpio uždavinys – užtikrinti, kad Europa energijos srityje turėtų įvairių tiekimo
linijų. Europos energetikos politika ties lūžio riba; valstybės narės pasirašė susitarimus, –
kitą savaitę su Slovakijos Ministru Pirmininku pasirašysiu Slovakijos ir Vengrijos
susitarimą, – kurie leis pradėti veikti pirmajam Šiaurės ir Pietų dujų paskirstymo tinklui,
besitęsiančiam nuo Baltijos jūros iki Adrijos jūros ir per Rumuniją iki Juodosios jūros, taip
sukuriant visapusišką elektros jungiamąją liniją. Kadangi pastaruosius 40 metų mąstėme
Rytų ir Vakarų kategorijomis, trūko šiaurės ir pietų ryšio, ir šioje srityje, manau, pasirašius
sutartis įvyks lūžis.

Ponios ir ponai, romų strategija yra prioritetinis Vengrijos pirmininkavimo Tarybai aspektas,
nes protinga Europa beprasmė, jeigu ji neturi širdies. Tačiau Europa turės širdį tik jeigu
suteiks galimybę atsirasti silpniausių socialinių grupių socialinei įtraukčiai. Dabar ne laikas
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aptarti romų strategiją ir todėl, kaip šiuo klausimu susirūpinusios šalies atstovas, norėčiau
tik atkreipti dėmesį į tai, kad visi žaidžiame su ugnimi, ir jeigu nesugebėsime sukurti
europinės romų strategijos, jau įsikūrusios ir tam tikru mastu integruotos romų
bendruomenės vėl pasirinks nomandišką gyvenimo Europoje būdą ir todėl šiandien
susijusioms šalims aktuali problema, tokia taip pat taps ir kitose šalyse. Tai yra priežastys,
dėl kurių reikia pateikti strateginį Europos atsakymą romų klausimu, kuris priešingu atveju
priklauso nacionalinei kompetencijai, ir aš pats labai didžiuočiausi, jeigu iki Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai pabaigos, t. y. birželio mėn., galėtume drauge patvirtinti bendrą
Europos romų strategiją.

Ponios ir ponai, taip pat turiu aptarti plėtros klausimą, nors puikiai žinau, kad, savaime
suprantama, Europoje baiminamasi plėtros. Vos įstengiame išspręsti savo pačių vidaus
problemas ir tokiomis aplinkybėmis pateikti vis naujesnių idėjų dėl plėtros atrodo labai
pavojinga. Nepaisant to, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pritartų tam, kad Europos
požiūris į plėtrą vėl taptų optimistinis. Palankiai vertintume šį požiūrį, jeigu Europos
Sąjunga suprastų, kad dar yra neužbaigtų darbų, nes ne visos Europos tautos, kurios galėtų
integruotis į Europos bendriją, dabar priklauso Europos Sąjungai. Be to, aš pats manau,
kad tokia valstybė, kaip, pvz., Kroatija, kuri pastaraisiais metais tvarkėsi geriau nei Vengrija,
ES valstybė narė, vis dar lieka nuošalyje ir jai neleidžiama prisijungti prie valstybių narių.
Todėl Tarybai pirmininkaujanti Vengrija norėtų dalyvauti Kroatijos stojimo derybose iki
jų pabaigos, t. y. sutarties pasirašymo.

Žinau, kad Šengeno erdvės praplėtimas yra prieštaringas klausimas. Kalbame apie Rumuniją
ir Bulgariją, tačiau, kadangi gerai pažįstu šį regioną ir, be to, gyvenu su šiuo regionu
besiribojančioje šalyje, tikrai žinau, kad šios šalys yra pasirengusios, ir nors žinau, kad
Tarybai pirmininkaujant Vengrijai turime tikėtis diskusijų, aš visada pasisakysiu, asmeniškai
visada pasisakysiu, kad Bulgarija ir Rumunija kuo greičiau, t. y. nedelsiant, prisijungtų prie
Šengeno erdvės.

Ponios ir ponai, į Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos programas taip pat įtraukta
Dunojaus strategija ir įsitikinimas, kad Europos Sąjunga turi toliau atlikti pagrindinį
vaidmenį pasaulinėje kovoje su klimato kaita, ir dėl šios priežasties pritartume tam, kad
2010 m. gruodžio mėn. Kankūne įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai būtų
pradėti taikyti praktikoje, ir mes galėtume toliau derėtis siekdami užtikrinti, kad teisiškai
privalomi sprendimai būtų patvirtinti iki 2011 m. pabaigos.

Ponios ir ponai, kadangi mano kalbėjimo laikas jau pasiekė nemandagumo ribas, tik trumpai
užsiminsiu, kad Vengrijai pirmininkaujant Tarybai taip pat bus aptarta šeimos politika ir
demografinė padėtis, ir būčiau dėkingas, jeigu Vengrija galėtų, nesukeldama tarpinstitucinių
ginčų, prisidėti prie aiškios ir tvirtos Europos Sąjungos pozicijos dėl religijos laisvės
formavimo ir imtųsi veiksmų prieš krikščionių persekiojimą, kuris ateinančius šešis
mėnesius yra svarbus klausimas.

Ponios ir ponai, galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žinau, jog visi mes, sėdintys
arba stovintys šiame Parlamente, esame politikai. Visi mes turime savo nuomonę, principus,
draugus ir taip pat interesus. Pripažįstu tai ir nuoširdžiai jums patariu, kad ir kokią nuomonę
apie Vengrijos vidaus politiką turėtumėte, nepainiokite savo kritikos ir veiksmų, susijusių
su Vengrijos vidaus politika, su Vengrijos pirmininkavimu Tarybai artimiausius šešis
mėnesius. Jeigu painiosite šiuos dalykus, aš, žinoma, būsiu pasirengęs kovoti, tačiau jeigu
taip padarysite, tai bus ne Vengrijos, bet, o tai svarbiausia, visos Europos Sąjungos
bendruomenės nesėkmė. Todėl Europos Sąjungos gerovės ir mūsų laukiančių sudėtingų
užduočių labui jūsų prašau, kai tik įmanoma, atskirti šiuos dalykus. Paskiausiai vykusiose
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diskusijose taip pat buvo atsisakyta Vengrijos motyvų pagrindimo ir racionalaus
paaiškinimo, kai su Pirmininku J. M. Barroso susitariau, kad mes palankiai vertinsime ES
tyrimus, susijusius su kritikuojamu žiniasklaidos įstatymu, dalyvausime vykstančiose
diskusijose dėl jų pastabų ir kad, jeigu bus nustatyti ir patvirtinti kokie nors trūkumai, mes,
žinoma, mielu noru pakeisime įstatymą. Mums šie klausimai nėra garbės reikalas, ir tai
nėra susiję su raumenų mankštinimu ar tuštybe. Priešingai, jeigu kas nors nori kovoti dėl
spaudos laisvės Europoje, visada gali pasitikėti Vengrijos vyriausybe, kuri dalyvavo kovose
su komunizmu.

Ponios ir ponai, mes žinome, kad Europos laukia nepaprastai sudėtingi šeši mėnesiai, tačiau
esu optimistiškai nusiteikęs ir manau, kad Europa pasirengusi įvykdyti užduotį. Po Antrojo
pasaulinio karo Europa, apsupta neapykantos ir griuvėsių, sugebėjo atkurti Europos žmonių
bendradarbiavimą. 1989 ir 1990 m. ji sugebėjo suvienyti Europą ir todėl galiu daryti
pagrįstą prielaidą, kad taip pat galės spręsti dabar mums iškilusį panašų istorinį uždavinį.
Tai reiškia, kad Vengrijai pirmininkaujant Tarybai ir vėliau mums reikės daugiau nei vien
plačių užmojų turinčios administracijos. Turime žvelgti toliau nei vien į ant mūsų stalų
gulinčias bylas, ir turime žvelgti dar toliau už horizonto, ne vien į klausimus, kuriuos galima
išspręsti per šešis mėnesius, vienus ar dvejus metus. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
įsitikinusi, kad bendruomenę gali suvienyti tik bendri tikslai ir vertybės. Bendrų tikslų
pagrindas gali būti tik bendros vertybės. Vengrijai pirmininkaujant Tarybai kasdien bus
dirbama palaikant šį didingą ilgalaikį Europos tikslą, deramas dėmesys bus skiriamas
visiems mums ir bus rodomas didžiausias klusnumas siekiant bendro tikslo. Dėkoju jums
už man skirtą dėmesį.

Pirmininkas.   – Ministre Pirmininke, dėkoju jums už jūsų kalbą ir Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai veiklos programos pristatymą.

José Manuel Barroso,    Komisijos Pirmininkas. – Pone pirmininke, 2011 m. pradžia Vengrijai
yra istorinis momentas, nes ji pirmą kartą perima Europos Vadovų Tarybos vairą, tačiau
tai yra svarbus momentas ir visai Europos Sąjungai. Vengrija perima pirmininkavimą
Tarybai tokiu laikotarpiu, kai dėl Europos laukiančių užduočių reikalingas ypatingas
atsakomybės pojūtis.

Ypač tinkama, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pasirinko šūkį „Stipri Europa“. Europa
yra stipriausia ir veiksmingiausia tuomet, kai esame vieningi, kai mūsų veikla koordinuojama
su stipriomis institucijomis, kai parodome bendrą pasiryžimą išlaikyti kursą šiuose
audringuose vandenyse ir kai parodome, kad dirbdami kartu galime išspręsti neatidėliotinas
problemas.

Svarbu tai atsiminti, nes dar neišbridome iš sunkumų. Negalime grįžti atgal ir imtis verslo,
kaip esame įpratę tai daryti. Turime nedelsiant įgyvendinti savo reformas ir sukurti
inovatyvią politiką, reikalingą tam, kad Europos vizija 2020 m. taptų tikrove. Todėl
nekantriai laukiu, kada galėsiu pradėti bendradarbiauti su Ministru Pirmininku V. Orbánu
ir Tarybai pirmininkaujančia Vengrija, siekdamas užtikrinti, kad pirmininkavimas būtų
sėkmingas. Leiskite Ministrui Pirmininkui V. Orbánui čia ir dabar pasakyti, kad šiuo atveju
jis gali pasikliauti visapusiška Komisijos parama.

Kartu Komisija labai tikisi, kad ji gali pasikliauti Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos
parama. Produktyvi partnerystė yra ypač svarbi finansinių paslaugų, ekonomikos
valdysenos, strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, energetikos ir vidaus rinkos srityse.
Todėl man malonu, kad tai visapusiškai atspindi Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
prioritetai.
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Stipri partnerystė su Europos Parlamentu taip pat yra labai svarbi, nes kai kuriais atvejais
bus svarbu pasiūlymus patvirtinti skubos tvarka. Pvz., mums kuo greičiau reikia naujų
priemonių tvirtesnei ekonomikos valdysenai. Europos Vadovų Taryba nustatė aiškų tikslą,
kurį reikia pasiekti iki 2011 m. birželio mėn. Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos jau
nustatytas darbo ritmas ir ką tik girdėti Ministro Pirmininko komentarai šiuo atveju
padrąsina.

Prasidėjus šiam naujam Vengrijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiui jau turime išsamią
ES darbotvarkę ir tinkamas valdymo priemones. Europos pusmetis, strategija „Europa
2020“ ir jos pavyzdinės iniciatyvos bei Bendrosios rinkos aktas – visas šias pagrindines
iniciatyvas aptarė ir joms pritarė ES institucijos. Tačiau, žinoma, mums reikia dirbti daugiau,
ir dabar taip pat laikas ryžtingai veikti siekiant įgyvendinti išsamią programą.

Europos pusmetis yra Europos Sąjungos reformuotos ekonomikos strategijos ašis.
Pagrindinė užduotis artimiausiais mėnesiais – tinkamai ją įgyvendinti. Komisija paspartino
pusmetį praėjusią savaitę patvirtindama metinę augimo apžvalgą. Po įvairios sudėties
Taryboje įvykusių diskusijų procesas pasieks kulminaciją kovo mėn. įvyksiančiame Europos
Vadovų Tarybos susitikime, kuriame valstybėms narėms bus nustatytos pagrindinės
politikos gairės, kurios atsispindės jų stabilumo ir konvergencijos programose, taip pat jų
nacionalinėse reformos programose, kurias tikimės patvirtinti balandžio mėn.

Kadangi jau aptarėme šį klausimą ankstesnėse diskusijose, nesileisiu į smulkmenas, tačiau,
žinoma, prioritetai yra makroekonominis stabilumas, t. y. fiskalinė konsolidacija, struktūrinė
reforma ir, žinoma, spartus ekonomikos augimas ir užimtumas, kurie mums kelia didžiausią
susirūpinimą.

Galutinis susitarimas dėl Europos krizės valdymo sprendimo sistemos taip pat bus
pagrindinis dokumentas Vengrijai pirmininkaujant Tarybai. Tarybai pirmininkaujanti
Vengrija taip pat turi atlikti svarbų vaidmenį stebėdama mūsų pastangas iš naujo atgaivinti
bendrąją rinką. Po viešų konsultacijų dėl Bendrosios rinkos akto, kurias pradėjo Komisija,
ES institucijų bus paprašyta susitarti dėl aiškaus veiksmų plano iki 2012 m. pabaigos.

Energetika taip pat bus svarbi sritis artimiausius mėnesius ir jau vasario 4 d. vyksiančiame
Europos Vadovų Tarybos susitikime. Komisija jau yra parengusi daugybę svarbių energetikos
iniciatyvų, kurios vasario mėn. bus perduotos Europos Vadovų Tarybai. Šios iniciatyvos
apima energetikos darbotvarkę iki 2020 m., mūsų komunikatą dėl energetikos
infrastruktūros prioritetų. Netrukus patvirtinsime pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius
naudojanti Europa“, kurioje taip pat daug rašoma apie energetiką.

Komisija ketina plėtoti savo darbą šiomis penkiomis kryptimis: stipri energetikos politika
kaip konkurencingo ir tvaraus augimo bei energetinio saugumo pagrindas; energijos, kaip
turto, vidaus rinka; naujos energetikos infrastruktūros sukūrimas Europos Sąjungoje;
tinkama pažanga energetikos veiksmingumo srityje; veiksmingo ir vienodo naujo požiūrio
į išorės energetikos politiką diegimas.

Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir Europos Parlamento parama taip pat bus labai
svarbi siekiant užtikrinti susitarimą dėl Europos Sąjungos patento. Keleto valstybių narių
prašymu Komisija gruodžio 14 d. patvirtino pasiūlymą dėl glaudesnio bendradarbiavimo
šioje srityje. Komisija palankiai vertina Vengrijos įsipareigojimą savo pirmininkavimo
Tarybai laikotarpiu imtis su ES patentu susijusio darbo.
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Dabar yra paskutinis derybų su Kroatija etapas. Užbaigti derybas Tarybai pirmininkaujant
Vengrijai yra plataus užmojo tikslas, ypač atsižvelgiant į likusius reikalavimus, kuriuos
Kroatija vis dar turi įvykdyti. Tam prireiks visų Kroatijos pastangų.

Palankiai vertinu tai, kad socialinė ir ekonominė romų integracija yra vienas iš Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai prioritetų. Komisija įsteigė specialų romų padalinį, kad jis
išanalizuotų romų įtraukčiai skirtų ES ir nacionalinių lėšų panaudojimą ir veiksmingumą
visose valstybėse narėse. Remdamasi šiuo darbu Komisija balandžio mėn. pristatys Europos
Sąjungos sistemą dėl nacionalinės romų integracijos strategijų.

Naujoji Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė taip pat daug dėmesio skirs mūsų Dunojaus
strategijai. Dunojaus regionas turi didelį potencialą, kuris dėl neveiksmingo
bendradarbiavimo dar nėra tinkamai išnaudojamas. Tikslas – suformuoti labiau koordinuotą
požiūrį siekiant sukurti Europos pridėtinę vertę šiame regione. Komisija palankiai vertina
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos įsipareigojimą įgyvendinti šią strategiją. Vengrija
jau daug prisidėjo prie jos rengimo, įskaitant politinių dokumentų rengimą ir konferencijos,
kurioje turėjau garbę dalyvauti, organizavimą Budapešte. Ji bus atsakinga už Dunojaus
strategijos pristatymą Taryboje ir jos įgyvendinimo pradžią.

Galiausiai diskusijos dėl sanglaudos politikos per artimiausius mėnesius taps intensyvesnės.
Komisija palankiai vertina Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos norą aptarti penktojoje
sanglaudos ataskaitoje pateiktus pasiūlymus. Atsižvelgdami į kitą finansinę programą, šią
vasarą pateiksime teisės akto pasiūlymus dėl sanglaudos politikos ateityje. Penktasis
Sanglaudos forumas, kuris sausio mėn. pabaigoje vyks Briuselyje, sudarys galimybes
diskutuoti daugumai suinteresuotųjų subjektų. Vilčių teikia tai, kad Ministras Pirmininkas
V. Orbán pats dalyvaus. Pagrindiniai reformos principai turi būti veiksmingumas ir Europos
pridėtinė vertė. Komisija įsitikinusi, kad sanglaudos politikoje turi būti nustatyta didesnė
parama strategijos „Europa 2020“ politiniams prioritetams ir reformos darbotvarkei. Šiame
darbe pasikliauju Tarybai pirmininkaujančios valstybės parama. Veiksmingesnis
finansavimas atitinka mūsų bendrą interesą ir įsipareigojimus. Tik taip galime apginti
plataus užmojo sanglaudos politikos biudžetą.

Kadangi žinau, jog šis klausimas kelia politinį susirūpinimą, leiskite pateikti paskutinį
komentarą dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo. Spaudos laisvės principas Europos
Sąjungoje yra šventas. Pareiškiau tai Briuselyje ir Budapešte, kai man teko garbė būti
priimtam čia Ministro Pirmininko V. Orbáno. Komisija išnagrinėjo įstatymą ir šią savaitę
susisieks su Vengrijos valdžios institucijomis, kad gautų rašytinius paaiškinimus dėl tam
tikrų aspektų, kurie galėtų sukelti teisinių problemų ir kurie sukėlė tam tikrą susirūpinimą.
Remdamiesi Vengrijos valdžios institucijų atsakymais, atliksime tolesnį padėties vertinimą.
Ministras Pirmininkas jau pakankamai aiškiai pasakė, kad jeigu po šio teisinio vertinimo
Komisija nuspręs, jog pakeitimai turi būti padaryti, jie bus padaryti.

Ministras Pirmininkas V. Orbán ką tik pasakė, kad jis yra politikas. Esu tikras, kad jis labai
atsakingas politikas, ir manau, galite sutikti, kad, atidėję teisinius klausimus į šalį, – jie bus
sprendžiami objektyviai ir nešališkai, nes mes į Vengriją žiūrime kaip ir į bet kurią kitą
valstybę narę, – taip pat turime susirūpinti politiniais aspektais. Vengrijai, kaip ir bet kuriai
kitai pirmininkavimo Tarybai funkcijas perimančiai valstybei narei, reikalinga visapusiška
visų kitų valstybių narių ir Europos institucijų parama, kad pirmininkavimas Tarybai būtų
sėkmingas. Tikiuosi, kad Ministras Pirmininkas V. Orbán į tai atsižvelgs.

Neabejoju, kad šis Vengrijos pirmininkavimas Tarybai, vyksiantis Europos Sąjungai ypač
sudėtingu laikotarpiu, bus sėkmingas. Leiskime įgyvendinti tinkamas procedūras ir kartu
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visapusiškai remkime Vengriją, kuri prisiima šią didelę atsakomybę. Pastarąjį kartą su vizitu
lankydamasis Vengrijoje gavau pranešimų iš jaunų žmonių, kurie teigė, jog didžiuojasi,
kad jų šalis pirmą kartą istorijoje vadovauja Europos Sąjungos Vadovų Tarybai. Tegul
Vengrija taps artimesnė Europai, o Europa – Vengrijai.

Dar turime daug ką nuveikti. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija, įgyvendindama savo
prioritetus, kiekviename žingsnyje gali pasikliauti Europos Komisijos parama. Tik kartu
siekdami šių tikslų galėsime sukurti stiprią Europą, Europą, kurioje vyksta augimas ir
kuriamos darbo vietos, išsaugomos ir dar kartą patvirtinamos mūsų vertybės – t. y. šventos
laisvės ir teisingumo vertybės – ir kurioje mūsų visuomenės keičiantis pasauliui gali klestėti.

(Plojimai)

Joseph Daul,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Ministre Pirmininke V. Orbánai,
pone J. M. Barroso, ponios ir ponai, labai retai Ministrų Tarybai pirmininkausianti valstybė
narė turėjo tiek daug uždavinių: euro, kurį turime stabilizuoti, uždavinys, užimtumo, kuris
vis labiau didėja, taip pat veiksmingesnės ekonomikos uždavinys, energetinio
nepriklausomumo ir aprūpinimo maistu uždavinys dėl nerimą keliančio žaliavų kainų
didėjimo. Neabejoju, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija kartu su Komisija, Taryba ir
Parlamentu sugebės išspręsti šiuos uždavinius.

Pone V. Orbánai, Vengrijoje įgijote savo rinkėjų pasitikėjimą. Jūsų partijos – Jaunųjų
demokratų aljanso (vengr. Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)) ideologija pagrįsta laisvės
ir demokratijos idėja, idealu, vertybe. Nuo savo išrinkimo jūs kartu su Vengrijos parlamentu
ėmėtės daugybės reformų, kurias vykdyti ragino jūsų žmonės, demokratiškai suteikę jums
absoliučią daugumą parlamente.

Šiandien vieną iš šių su žiniasklaida susijusių reformų teisiniu požiūriu nagrinėja Sutarčių
sergėtoja Europos Komisija. Praėjusią savaitę ir vėliau pats kalbėdamas su J. M. Barroso
pareiškėte, – ir dėkoju, kad tai padarėte, – kad tais atvejais, kai šis įstatymas nebus
suderinamas su Europos teise, pateiksite jį savo parlamentui reikalingiems pakeitimams
atlikti. Visiškai tikiu jūsų žodžiu. Asmeniškai aš, kaip ir jūs, pasitikiu Europos Komisija,
kuri atlieka jai priskirtą Sutarčių sergėtojos vaidmenį, ir taip pat esu įsitikinęs, kad laikysitės
Europos taisyklių formos ir turinio.

Ministre Pirmininke V. Orbánai, esame seni pažįstami ir manau, kad esate tikras europietis.
Aš pats neturiu jokio pagrindo abejoti, ar padarysite tai, ką sakėte dėl žiniasklaidos įstatymo
ir kitų jūsų pirmininkavimo Tarybai prioritetų.

Dabar pereisiu prie tų prioritetų, pradėsiu nuo pirmojo: Europos stabilumas. Galbūt gerai
yra tai, kad 2011 m. viena po kitos Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės nepriklauso
euro zonai, tačiau artimiausioje ateityje norėtų prie jos prisijungti.

Iš tikrųjų Vengrija ir Lenkija turi teisę prisijungi prie euro zonos. Todėl jos yra suinteresuotos
užtikrinti šios valiutos stabilumą. Kartoju: vienintelis veiksmingas būdas užbaigti
spekuliacinius išpuolius prieš eurą ir sustiprinti Europos ekonomikos pagrindus – atkurti
tvarką mūsų viešųjų finansų sektoriuje. Tai apima didesnį fiskalinių ir socialinių politikos
sričių koordinavimą mūsų šalyse ir tai gana pagrįstai planuojama naujuoju Europos
pusmečio biudžeto laikotarpiu. Tai taip pat priklauso nuo didesnio lankstumo mūsų
užimtumo rinkoje ir didesnio produktyvumo.

Kaip ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcija tvirtai tiki, kad 500 mln. europiečių ateitis priklauso nuo stipresnės, vieningesnės
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ir nuoseklesnės Europos. Ji priklauso nuo vieningesnės Europos ir iš tikrųjų ne nuo mažiau
vieningos Europos.

Pone V. Orbánai, mums reikia Europos ekonomikos valdysenos. Mums reikia daugiau
bendruomeniškumo, ir esu tikras, kad dirbsite siekdamas šio tikslo.

Pone Tarybos Pirmininke, bendros energetikos politikos sukūrimą nurodėte kaip vieną
pagrindinių savo prioritetų. Manau, kad esate teisus. Mūsų Pirmininkas J. Buzek taip pat
pagrįstai padarė tai viena iš savo pirmininkavimo teigiamybių. Šiuo atžvilgiu sutinku su
jumis, tačiau taip pat noriu jus įspėti dėl labai didelį nerimą keliančių padarinių, galinčių
atsirasti dėl padidėjusių, ypač per pastaruosius keletą mėnesių, visų rūšių žaliavų kainų.
Jau matėme tokio pagrindinių maisto produktų kainų padidėjimo socialinę reikšmę keliose
Viduržemio jūros regiono šalyse, ypač pačiose neturtingiausiose. Tikiuosi, kad Europa
rimtai vertins šią problemą ir griežtai kovos su spekuliantais.

Taip pat tikiuosi, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija – maniau, kad Žaliųjų frakcija bus
tyli, tačiau girdžiu juos kalbant; tai neteisinga, žmonės turėtų visą laiką laikytis rimties, –
parems Komisijos veiksmus teikiant paramą Tunisui, kuris išgyvena labai svarbų laikotarpį,
ir šią šalį reikia remti, nes ji siekia pokyčių.

Pone V. Orbánai, žinote, jog tam, kad sėkmingai pirmininkautumėte Tarybai ir galėtumėte
padėti Europai šiuo jai sudėtingu laikotarpiu, jums reikalingas Parlamento pasitikėjimas.
Gruodžio mėn., kai mūsų santykiai su Taryba buvo sudėtingi, turėjote drąsos pasirašyti
aukščiausio lygio mums skirtus raštus, o tai iš tikrųjų padėjo Parlamentui patvirtinti savo
biudžetą. Dėkoju jums jau vien už tai, ką padarėte gruodžio mėn.!

Nustatydamas savo prioritetus net iki sausio mėn. įtraukėte frakcijas ir, žinoma, ES reikalų
ministre pasirinkote E. Győri, vieną iš mūsų puikių buvusių kolegių. Visa tai yra teigiami
ženklai, kuriuos, neabejoju, papildys tinkama jūsų reformų, kurių imsitės, ir Europos
vertybių, kurias kiekvienas iš mūsų gina šiame Parlamente, pusiausvyra.

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, manau, kad dabar esame
atsidūrę sunkioje padėtyje. Tai sunkūs laikai.

Pirma, pone V. Orbánai, daugumai europiečių esate žinomas kaip komunistinio režimo
oponentas ir savo šalies laisvės rėmėjas. Mes tai gerbiame.

Man buvo malonu, kad vakar po pietų turėjome galimybę pasikalbėti apie kitą žmogų,
kuriuo vengrai gali didžiuotis, ir tai yra buvęs Ministras Pirmininkas ir jūsų šalies užsienio
reikalų ministras, kartu su Alois Mocku atvėręs Vengrijos ir Austrijos sienas ir nutiesęs
kelią Vokietijai susivienyti. Šis žmogus yra mano partijos pirmininkas Gyula Horn.
Pagerbkime kitą žymų vengrą.

(Plojimai)

Pone V. Orbánai, eidamas Tarybos Pirmininko pareigas savo atsakyme į J. M. Barroso
klausimą šį tą pripažinote. Pasakėte, kad jeigu Vengrijos žiniasklaidos įstatymas
nesuderinamas su Europos standartais, jį pakeisite. Tai gerai. Tačiau tai sakydamas taip pat
pripažinote, kad tai ne tik Vengrijos vidaus politinės diskusijos, bet ir Europos diskusijos.
Akivaizdu, kad šis įstatymas yra susijęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos, kuri yra teisine
valstybe pagrįsta bendruomenė, taisyklėmis ir vertybėmis.

Norėčiau atkreipti dėmesį į du žiniasklaidos įstatymo aspektus. Įstatymu bus įsteigta
valstybinė žiniasklaidos institucija, kuri prižiūrės žiniasklaidos pranešimų proporcingumą.
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Be to, įstatyme bus nustatyta pareiga žiniasklaidai laikytis proporcingo požiūrio. Parlamente
turite dviejų trečdalių daugumą ir tai yra teisėta dauguma. Naudodamiesi šia dviejų trečdalių
dauguma įsteigėte valstybinę žiniasklaidos instituciją, kurią sudaro išimtinai jūsų partijos
nariai, vyriausybės nariai arba žmonių, kurie palaiko glaudžius ryšius su vyriausybe, grupės
nariai. Tai reiškia, kad valstybinė žiniasklaidos institucija, kurią sudaro tik vieno politinio
bloko nariai, bus atsakinga už proporcingų pranešimų stebėseną. Teisine valstybe pagrįstoje
Europos bendruomenėje tai nėra priimtina.

(Plojimai)

Esant demokratijai, pone V. Orbánai, žiniasklaida prižiūri tuos, kurie turi valdžią. Pagal šį
įstatymą žiniasklaidą prižiūrės tie, kurie yra valdžioje. Esant demokratijai tai taip pat
nepriimtina, ir būtent todėl europiečiai taip susirūpinę šiuo įstatymu.

(Plojimai)

Teisingai nurodėte, kad turime daugybę spręstinų problemų. Dabar yra pats sunkios finansų
krizės įkarštis ir turime biudžeto problemų. Kitas svarbus klausimas Europos Sąjungoje
susijęs su didėjančiomis maisto kainomis, ypač mūsų kaimyniniuose regionuose, taip pat
pačioje Europos Sąjungoje artimiausioje ateityje. Tai yra problema, kurią turime nedelsdami
spręsti. Taip pat turime atkreipti dėmesį į užimtumo valstybėse narėse klausimą. Iš tikrųjų
jūsų programoje esama daugybės klausimų, kuriuos galime spręsti kartu. Šiuo atveju esate
tikras Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) atstovas.

Kai Prancūzijos Prezidentas N. Sarkozy ėjo Tarybos Pirmininko pareigas, jis taip pat čia,
Parlamente, pasakė kairiųjų pažiūrų kalbą, o vos grįžęs į gimtinę pradėjo įgyvendinti
dešiniųjų politiką. Jam pasakiau, kad jis kalbėjo kaip Karl Marx tremtyje. Viskas, ką pasakėte,
skamba gerai. Jeigu dabar galite imtis to, ką pasakėte, tai bus gana gerai.

(Šūksniai)

Todėl manau, kad turime ir iš tikrųjų turėsime jūsų pasiekimus vertinti pagal šiame
Parlamente jūsų pristatytą programą. Pone V. Orbánai, nurodėte, kad savo šalies parlamente
turite didelę daugumą. Tai yra gerai. Turėjome dirbti su daugybe vyriausybių, įskaitant kai
kurias iš jūsų partijos, kurios nieko nedarė, tik sėdėjo šiame Parlamente ir skambinėjo
namo, norėdamos sužinoti, ar vis dar turi įgaliojimus. Dabar negalime sau leisti tokių
dalykų. Šiuo atveju jūsų dviejų trečdalių dauguma yra puiku, nes tai suteikia jums daug
laiko. Tačiau tai taip pat jus įpareigoja pasinaudoti savo stipria pozicija siekiant sustiprinti
Vengriją ir, be to, Europos Sąjungą.

Norėčiau užduoti jums klausimą. Kokia jūsų dovanoto kilimo, kuris buvo paklotas Tarybos
pastate Briuselyje ir kuriame pavaizduota Vengrija su savo 1848 m. sienomis, paskirtis?
Kokios tai rūšies pranešimas, turint omenyje Europos gestų politiką? Kadangi, atrodo,
atkakliai ketinate naudoti XIX a. simbolius, norėčiau pasakyti jums tai, ką vokiečių filosofas
Friedrichas Nietzsche XIX a. pasakė vokiečiams. Jis pasakė: „Didelei pergalei gresia didelis
pavojus. Žmogaus prigimtis sunkiau pakelia pergalę nei pralaimėjimą. Iš tikrųjų beveik
atrodo, kad lengviau pasiekti pergalę nei ją taip išsaugoti, kad ji nepavirstų skaudžiu
pralaimėjimu.“

Manau, turėtumėte atsižvelgti į tai, kad absoliuti dauguma teikia daug paramos, bet ir labai
įpareigoja. Todėl su jumis kalbu kaip su einančiu Europos Sąjungos Vadovų Tarybos
Pirmininko pareigas, o ne kaip su Ministru Pirmininku. Einantis Tarybos Pirmininko
pareigas turi padaryti viską, kas įmanoma, kad išsklaidytų visas abejones dėl Tarybai
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pirmininkaujančios valstybės narės pasirengimo ginti pagrindines Europos demokratijos
vertybes. Geriausia būtų, jeigu nelauktumėte Komisijos tyrimo rezultatų. Pone J. M. Barroso,
norėčiau jums nurodyti, kad vienai Austrijos provincijai nustačius draudimą sunkvežimiams,
Komisija patyrė smarkią tapatybės krizę ir tuomet ėmėsi skubių priemonių prieš Austriją.
Tačiau kai vienam pagrindinių Europos demokratijos principų kyla pavojus, sėdite ir nieko
nedarote.

(Plojimai)

Turite užtikrinti, kad netrukus gausime tyrimo rezultatus, nes priešingu atveju šios diskusijos
Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai taps didele našta. Visi norime, kad pirmininkavimas
Tarybai būtų sėkmingas ir nenorime, kad pirmininkaujant Tarybai daroma pažanga būtų
stabdoma. Jūs, pone V. Orbánai, pats galite ką nors padaryti, kad pataisytumėte padėtį.
Panaikinkite įstatymą ir priimkite naują, geresnį. Vengrijai reikia proporcingo žiniasklaidos
įstatymo.

(Plojimai)

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, visų pirma leiskite V. Orbánui
labai aiškiai pasakyti, kad mano frakcija pritaria Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
prioritetams. Pone Ministre Pirmininke, kaip ir jūs, mes taip pat tikime tvirta euro valiuta,
todėl visiškai remiame jūsų prioritetus šiuo pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu. Manau,
kad per šešis pirmininkavimo mėnesius turite vieną pagrindinį prioritetą, būtent kuo
greičiau sukurti tikrą ekonomikos valdyseną Europos Sąjungoje ir euro zonos viduje. Todėl
pasakykime aiškiai: 2010 m. nebuvo geras pavyzdys eurui ir Europos Sąjungai. Mes visada
skubėjome neatsilikti nuo faktų, suspėti su įvykių eiga. Dabar mums nedelsiant reikia,
vadovaujant jums ir Komisijos Pirmininkui, pasaulinio paketo dėl ekonomikos valdysenos,
tikros ekonominės ir fiskalinės sąjungos, nes nėra jokios prasmės turėti pinigų sąjungą,
bet kartu neturėti ekonominės ir fiskalinės sąjungos.

Neprašau prasimanyti naujų idėjų, tačiau imkite praėjusią savaitę Komisijos Pirmininko ir
Komisijos nario Ollio Rehno pristatytą paketą ir pateikite šį paketą kartu su keturiais
pagrindiniais jo ramsčiais Tarybai ir savo kolegoms. Pone V. Orbánai ir pone J. M. Barroso,
šiame pakete trūksta tik vieno elemento, vieno pagrindinio ramsčio. Niekur pasaulyje nėra
valiutos be vienos jai skirtos obligacijų rinkos. Europoje vis dar turime 27 obligacijų rinkas,
27 biržas ir 27 skirtingas kainas. Euro zonoje vis dar turime 17 obligacijų rinkų, 17 skirtingų
kainų ir 17 biržų. Tai, kas dabar daroma rinkose, yra susiję ne su spekuliavimu euru, bet
su spekuliavimu paties euro kurso svyravimais. Vienintelis būdas tai išspręsti – sukurti
tikrą 4 000 mlrd. ar 5 000 mlrd. EUR vertės tikrą Europos obligacijų rinką, kurią būtų
galima palyginti su analogiškomis rinkomis, esančiomis kitose pasaulio dalyse, ypatingą
dėmesį atkreipiant į AAA reitingą turinčias šalis.

(Plojimai)

Galiausiai, pone V. Orbánai, noriu šį tą pasakyti apie akivaizdžią problemą, apie kurią
Parlamente niekas nenori kalbėti. Šiame nuostabiame Parlamente niekas iš tikrųjų nenori
kalbėti apie Vengrijos žiniasklaidos įstatymą. Nekalbėsiu apie patį įstatymą, verčiau
pasinaudosiu vieno iš savo mylimiausių rašytojų, puikaus vengrų rašytojo Sándoro Márajaus
pavyzdžiu. Atsižvelgdamas į ankstesnės Slovakijos vyriausybės kalbos politiką ir dabartinį
Vengrijos žiniasklaidos įstatymą abejočiau, ar S. Márajus būtų galėjęs kada nors būti. Kodėl?
Ką gi, S. Márajus gyveno Kasoje, kuri šiandien žinoma Košicės pavadinimu. Jis rašė vengrų
kalba, o tai, kaip žinote, dar visai neseniai Slovakijoje kėlė problemų. Taip pat svarbu tai,
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kad jis buvo žurnalistas, o būti žurnalistu netrukus taps problemiška, nes dėl naujojo teisės
akto, kuriame žiniasklaidai nustatoma pareiga suteikti tinkamą ir pakankamą informaciją
apie visuomenės gyvenimą, manau, S. Márajaus ir jo knygų niekada nebūtų buvę. Piliečio
išpažintis yra jo šedevras, jis gana nepadorus ir daugeliu požiūrių visiškai netinkamas, tačiau
tai literatūros šedevras.

Mano nuomone, žiniasklaidos valdymo tikslas nėra susijęs su tinkamos ir pakankamos
informacijos užtikrinimu. Ne, žiniasklaidos valdymo tikslas – puoselėti pliuralizmą ir
užtikrinti, kad žiniasklaidoje būtų įgyvendinama kiekviena iniciatyva.

(Plojimai)

Tikiuosi, kad pasinaudosite savo dauguma, savo dviejų trečdalių dauguma, nes apie tai
svajoja visi politikai...

(D. Cohn-Bendito šūksniai: „Ne! Ne!“)

Ne jūs – jūs esate išimtis.

Tikiuosi, kad pasinaudosite savo dviejų trečdalių dauguma tam, kad užtikrintumėte tą
pliuralizmą, ir kad kuo greičiau pakeisite įstatymą.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, pirmiausia leiskite
pasakyti vieną dalyką, kad nebūtų dviprasmybių.

Žaliųjų frakcija ir aš pats mylime Vengriją. 1954 m. verkiau, kai Vengrija pralaimėjo pasaulio
taurę. Mano pirmoji demonstracija susikibus su broliu rankomis buvo 1956 m. prieš
sovietų invaziją į Budapeštą. Kaip sakė G. Verhofstadt, intelektualai, daugybė vengrų rašytojų
daug metų mus rėmė politiškai ir intelektualiai.

Palaikiau Ministrą Pirmininką V. Orbáną, kai jis devintojo dešimtmečio pabaigoje ir
dešimtojo dešimtmečio pradžioje kovojo su komunistais. Palaikiau Ministrą Pirmininką
V. Orbáną, kai jis paprašė liberalių europiečių išvyti Jörgą Haiderį iš Europos liberalų
partijos. Man Viktor Orbán buvo politikas, kurį privalu gerbti. Šiandien, Ministre Pirmininke
V. Orbánai, netrukus tapsite Europos H. Chavezu – nacionaliniu populistu, kuris kaip tik
nesupranta demokratijos esmės ir struktūros.

Ministre Pirmininke V. Orbánai, norėčiau jums pasakyti paprastą faktą: nėra tokio dalyko
kaip proporcinga informacija. Ar manote, kad R. Nixon „Watergate“ informaciją laikė
proporcinga? Akivaizdu, kad ne! Ar manote, kad G. W. Bush informaciją apie Abu Graibą
laikė proporcinga? Žinoma, kad ne! Ar žinote bent vieną garsų politinį įvykį, – Dreyfuso
byla Prancūzijoje, – dėl kurio vyriausybė manė, kad informacija buvo proporcinga? Pvz.,
kalbant apie S. Berlusconi’o gyvenimo ir politikos tyrimus, ar manote, kad jis tą informaciją
laikė proporcinga? Žinoma, kad ne! Informacija turėtų liūdinti politikus. Ji mus taip pat
liūdina, ir kartais tai skaudina.

Būtent todėl, Ministre Pirmininke, V. Orbánai, jūsų įstatymas šiandien nėra Europos
Sąjungos vertybes atspindintis įstatymas. Ministre Pirmininke V. Orbánai, sakote, kad
norite stiprios Europos. Stipri Europa, Ministre Pirmininke V. Orbánai, turi būti patikima
Europa. Jeigu pritarsime tokios rūšies įstatymui Europoje, kaip turėsime kalbėtis su A.
Lukašenka? Kaip turėsime kalbėtis su Kinija? Visi jie nori proporcingos informacijos.

Ministre Pirmininke V. Orbánai, ar žinote, kad Europa atsirado kaip totalitarizmo
priešprieša? Ir kad demokratijos, laisvės pagrindas yra saviraiškos laisvė? Demokratijai
niekada negrėsė žlugimas dėl per didelio laisvių kiekio. Ministre Pirmininke V. Orbánai,
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demokratija žlugdavo, kai žmonės pradėdavo riboti laisves. Žinojote tai prieš dvidešimt
metų. Prisiminkite tuos laikus, kai taip buvo, – ir, be to, tai yra prasminga. Todėl matote,
kad tai, ką jums sakau, yra teisybė.

Ministre Pirmininke V. Orbánai, noriu baigdamas kalbą pasakyti vieną dalyką. Jeigu norite
kovoti dėl pasaulio krikščionių teisių, mes esame su jumis, tačiau būčiau tikėjęsis ir tikėjausi,
kad būtumėte palankiai vertinęs Tuniso jazminų revoliuciją, kuri yra tokia pat revoliucija,
kaip ir jūsų įvykdytoji, Ministre Pirmininke V. Orbánai: išsilaisvinimas iš diktatūros.
Nepasakėte nė vieno žodžio, kad apgintumėte tunisiečius, ir dėl tos priežasties aš jums
priekaištauju.

Ginant pasaulio krikščionių teises esame su jumis. Tikiu, jog būsite su mumis, kai reikės
kovoti su pasaulio diktatūromis, nesvarbu, kur jos būtų – Baltarusijoje, Tunise, Alžyre,
Egipte, Kinijoje ar Rusijoje, – kad ir kur jos būtų. Tai yra bendrosios Europos vertybės,
kurias turime ginti visi kartu.

(Plojimai)

Lajos Bokros,    ECR frakcijos vardu. – (HU) „Negaliu suprasti, ką ši žemė reiškia kitiems
žmonėms. / Tai mano gimimo vieta, ši maža, liepsnose paskendusi tauta, / Mano vaikystės
pasaulis, stūksantis tolumoje. / Išaugau iš jos kaip gležna medžio šakelė / ir tikiuosi, kad
vėl atsidursiu joje. / Aš namie“, – rašė Miklós Radnóti. Vengrija yra savo vietoje čia, Europoje,
ir ji verta pirmininkauti. Tačiau ar Vengrijos vyriausybė savo vietoje? Ar ji verta šio posto?
Šiuo atveju kalbu ne tik apie žiniasklaidos įstatymą; šiame Parlamente yra kitos devynios
akivaizdžios problemos, apie kurias nenorima kalbėti. Susiduriame su nuolatiniu ir šiurkščiu
demokratijai būdingo trapaus valdžių padalijimo principo pažeidimu.

Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų nenurodant priežasties. Pernelyg didelis,
diskriminuojantis ir struktūriškai iškraipytas krizės mokestis. Parama turtingiesiems, taip
nuskriaudžiant vargšus. Biudžeto tarybos išformavimas, lygiai toks pat, kaip Venesueloje.
Centrinio banko autonomijos mažinimas siekiant ją kuo greičiau panaikinti. Specialus
grįžtamąjį poveikį turintis 98 proc. mokestis išeitinėms išmokoms. Devyni Konstitucijos
pakeitimai per septynis mėnesius. Konstitucinio Teismo galių ribojimas. Privačių pensijų
sistemos nacionalizavimas viešai jas atimant, lygiai taip pat, kaip Bolivijoje. Mokestinio
sukčiavimo pakėlimas į vyriausybės politikos lygmenį: vaisių brendžio Palinka distiliacija.
Susidorojimas su populistais, tarsi einant į botanikos sodą su kirviu. Puikios socialinės
struktūros, jos solidarumo naikinimas. Ágnes Heller, János Kornai, Jenő Ranschburg –
pasaulinį pripažinimą turintys Vengrijos mokslininkai rašė apie tai. Vakar Guy Verhofstadt
pasakė, kad Belgijos pirmininkavimas Tarybai buvo sėkmingas, nes jos vyriausybė neleido,
kad vidaus užduotys atitrauktų ją nuo Europos reikalų. Dabar susiduriame su pavojumi,
kad bus visiškai priešingai. Chaosas ir diplomatinės nesėkmės namuose atitrauks vyriausybę
ir Europos visuomenės žvilgsnius nuo Europos. Tai iš tikrųjų būtų gėda. Manęs, kaip vengro,
ši gėda nepalies. Dar nevėlu pakeisti savo kryptį.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone V. Orbánai, norėčiau
pateikti keletą trumpų pastabų dėl žiniasklaidos įstatymo. Dauguma kalbėtojų užsiminė
apie tai, tačiau nekartosiu to, ką jie pasakė. Norėčiau pateikti tik vieną pastabą. Tai nėra
kišimasis į Vengrijos reikalus. Manau ir tik dabar savo gyvenime tai supratau, kad
žiniasklaida yra atsakinga už valdančiųjų ir ekonomikos stebėseną. Ši padėtis turi likti
nepakitusi. Todėl žiniasklaidos stebėsenos negali atlikti kitos aukštesnio lygio įstaigos, o
valstybinei žiniasklaidos institucijai tai taptų įmanoma.
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Dėl šios priežasties valstybinės žiniasklaidos institucijos sudėtis, mūsų nuomone, nėra
ideali. Aiškiai pareiškėte, kad esate pasirengęs tai pakeisti, ir tikiuosi, kad eisite šia kryptimi.
Priešingu atveju, ir norėčiau tai pasakyti aiškiai, tai yra Vengrijos reikalas. Žinoma, esama
kitų valstybių narių, kurių žiniasklaidą reglamentuojančius teisės aktus galėtume šiuo
atveju paminėti. Tai nėra susiję vien su Vengrija.

Dėl jūsų pirmininkavimo Tarybai planų norėčiau gana aiškiai pasakyti, pirma, jog palankiai
vertinu tai, kad kultūrų įvairovės skatinimas tapo vienu pagrindinių jūsų uždavinių. Manau,
kad tai labai svarbu. Laukiu jūsų iniciatyvų pagerinti integraciją, įskaitant mažumų
integraciją, ir pats užsiminėte apie romus. Europos strategija, kuria siekiama veiksmingiau
integruoti romus, yra labai svarbus klausimas.

Antra, malonu, kad įsipareigojate spręsti derybų dėl plėtros ir rytinių kaimynių politikos
klausimą. Daugiau Rytų Europos kultūros kartu su jos istorine ir socialine šios srities
patirtimi įdiegti Europos Sąjungoje gali būti tik teigiamas dalykas. Dėl daugybės priežasčių,
kurių nenoriu čia išsamiau aptarti, Europos Sąjunga vis dar yra visų pirma Vakarų Europos
institucija. Norėčiau, kad jūsų pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu Rytų Europa darytų
didesnę įtaką.

Trečia, bus įdomu pamatyti, kaip spręsite artėjančios žemės ūkio ir sanglaudos politikos
reorganizavimo ir Europos Sąjungos pasirengimo daugiametei biudžeto perspektyvai
klausimą. Mano frakcija ragina jus užtikrinti, kad Parlamentas visapusiškai dalyvautų
sprendžiant visus šiuos klausimus, ir tikimės, kad atsakingai laikysitės savo pažado remti
mažąsias ir vidutines įmones ir pagerinti aplinkos apsaugą, tausų išteklių naudojimą ir
apsirūpinimo maistu saugumą.

Nigel Farage,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, sveikinu V. Orbáną. Po šešis mėnesius
trukusio Belgijos pirmininkavimo farso malonu matyti Ministrą Pirmininką, išrinktą
tinkamoje šalyje. Nepaprastai džiaugiausi, kai pasmerkėte komunizmą kaip pavojingą
ideologiją, – ir pastebėjau jūsų pasididžiavimą tuo, kad Vengrija buvo pirmoji šalis, pakėlusi
ginklus prieš Sovietų Sąjungą.

Praėjus dvidešimčiai metų po to, kai susigrąžinote savo teisę tvarkytis demokratiškai, dabar
esate dalis naujosios politinės sąjungos, kuri vis labiau panašėja į tą senąją Sovietų Sąjungą.
Tiesą sakant, per ateinančius šešis mėnesius sutiksite daugybę komunistų, įskaitant čia
esantį Komisijos bosą, senąjį J. M. Barroso, kuris gynė pirmininką Mao Dzedongą! Pastebėsite
centralizuotą ekonomikos planavimą ir kontrolę, o svarbiausia, tai, ką pamatysite, yra
troškimas prievarta primesti Europos žmonėms politinę sąjungą be jų sutikimo.

Atsibuskite, pone V. Orbánai. Pažiūrėkite, kaip jie šį rytą bando ieškoti priekabių. Jie bando
jums pasakyti, kaip valdyti jūsų paties šalį. Pasakykite, kur jiems eiti. Būkite tvirtas ir vėl
kovokite dėl demokratijos.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, 1956 m. Vengrija
pasauliui parodė, kad priespaudai ir melui turi būti pasipriešinta, net jeigu tai atrodo
beviltiškos pastangos. Tuo metu tai buvo mūsų istorinė misija. Ir šiandien yra taip pat.
Dabartiniame pasaulyje melas ir priespauda atsiremia į du ramsčius. Vienas iš jų – pasaulinė
plutokratija ir bankai, kurie privatizuoja pelnus, o nuostoliai ir išlaidos yra nacionalizuojami,
taip perkeliant juos ant vis labiau kenčiančių gaisrininkų, seselių, mokytojų ir pensininkų
pečių.

Kitas ramstis yra tai, kad jie – ir šiuo atveju iš esmės kalbu apie politikus, kurie, užuot
atstovavę žmonių interesams, nuolat veikia kaip pasaulinės plutokratijos ir bankų atstovai,
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net ir čia, Europos Sąjungoje, – dirba taip, tarsi viskas atrodytų savaime suprantama, arba
bent jau taip, kad atrodytų, jog kito pasirinkimo nėra. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
ir Vengrija, mano gimtoji šalis, turi parodyti, kad tai netiesa, kad karalius yra nuogas. Užuot
koncentravęsi į pelną ir pinigus, turime parodyti, kad taip pat galima laikytis į žmogų ir
teisingumą orientuoto požiūrio, kai, užuot kėlę klausimą, kas naudingiausia pinigams ir
pelnui, keliame klausimą, kas geriausia žmonėms ir teisingumui. Linkiu kuo didžiausios
sėkmės Vengrijai, savo gimtajai laisvę mylinčiai šaliai.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

PIRMININKAVO: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininkė

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, ponia K. Morvai, vakar jau trumpai
apsikeitėme nuomonėmis. Turiu jums du klausimus. Nestebina tai, kad remiate
pirmininkavimą laikydamasi savo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų. Tačiau ar tai tinka
V. Orbánui, yra kitas klausimas. Ar žinote, kad Vengrijos revoliuciją rėmė daugybė žmonių
ir tai buvo ne vien konservatoriai iš dešiniųjų pažiūrų politinių partijų, kaip sakė M. Schulz?
Ar pastebėjote, ponia K. Morvai, kad Vengrijos žiniasklaidos įstatymą kritikuoja ne tik
socialdemokratai, bet ir didelė dauguma piliečių, įskaitant György Konrádą, kurie neturi
nieko bendra su socialine demokratija? Ar tai žinote?

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Pone H. Swoboda, galbūt kadaise galėjau manyti, jog yra
prasmė vartoti posakius „dešinioji pakraipa“ ir „kairioji pakraipa“, tačiau pusantrų metų
buvimo Europos Sąjungoje patirtis parodė, kad tai beprasmiška. Jūs, kairiųjų pažiūrų
žmonės, toliau atstovaujate plutokratijos ir bankų interesams ir visiškai nepaisote to, ko
nori žmonės. Visiškai pamiršote tikruosius idealus. Šiandien šiame Parlamente buvo
paminėtas jūsų pirmtakas vardu Karl Marx. Šiame Parlamente nebekalbama apie tai, ką jis
pasakė apie teisingumą. Esate didžiausi dirbančių žmonių engėjai. Tai – vienas dalykas.
Kitas dalykas – žiniasklaidos įstatymas, kuris yra Vengrijos vidaus reikalas…

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju jums už suteiktą
galimybę kalbėti Europos liaudies partijos Vengrijos delegacijos vardu. Aš pats esu neįgalus
asmuo ir galbūt esu jautresnis diskriminacijai arba dvigubiems standartams nei normalus
žmogus. Būtent todėl su nerimu sekiau politinę raganų medžioklę, susijusią su Vengrijos
žiniasklaidos įstatymu, kurią šiandien taip pat galėjome stebėti šiame Parlamente. Vengrijos
pilietinė sąjunga „Fidesz“ daugeliu atvejų parodė, kad ji dirba vadovaudamasi bendrų mūsų
Europos vertybių dvasia, ir daro tai garbingai siekdama spaudos laisvės.

Mūsų europietiškos vertybės reiškia įsipareigojimus. Tai taip pat patvirtina artėjantis šešių
mėnesių Vengrijos pirmininkavimas Tarybai. Tai taip pat patvirtina pirmininkavimo
uždaviniai. Ekonomikos valdysena, energetikos politika arba, tiesą sakant, romų strategija
– šios kryptys ir strategijos patvirtina bendrų vertybių buvimą, lygiai taip pat, kaip bendri
yra mūsų tikslai siekiant užtikrinti, kad Europa būtų stipri. Europa galiausiai yra ne tik
interesų bendrija, bet ir vertybių bendrija. Tiesą sakant, dabar ignoruojate šiuos tikruosius
tikslus ir vertybes. Net nelaukdamas, kol Europos Komisija išsakys savo nuomonę, jau
darote pareiškimus, metate piktus kaltinimus ir pateikiate pernelyg perdėtus ir nepagrįstus
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komentarus. Galbūt taip elgdamasis siekiate susilpninti Tarybai pirmininkaujančią Vengriją?
Tiesą sakant, darote žalą Europos Sąjungai, visai Europos bendrijai.

Šiuo metu išgyvename didžiausią krizę, o jūs demonstruojate neatsakingą elgesį. Kaip
Europos liaudies partijos delegacijos narys nepritariu tokiam elgesiui. Raginu Tarybai
pirmininkaujančią Vengriją tęsti savo darbą nekreipiant dėmesio į kaltinimus ir iš tikrųjų
toliau įgyvendinti savo programą „Stipri Europa“. Pritariu programos pavadinimui. Būdami
vieningi pasieksime kur kas daugiau ir turime stengtis pažangos labui.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, ponios ir
ponai, sėkmingas Vengrijos pirmininkavimas Tarybai atitinka Europos Sąjungos ir
Vengrijos, taip pat visų Vengrijos patriotų, kad ir kokiai partijai priklausytų, interesus. Tai
tampa dar svarbiau, jeigu atsižvelgiame į tai, kad šiandien ES, įskaitant euro zoną, susiduria
su nepaprastais uždaviniais. Ministre Pirmininke, esate tikslo siekiantis žmogus.
Pasinaudokite šiuo savo gebėjimu tarnauti Europai eidamas Tarybos Pirmininko pareigas,
kad Europa galėtų tapti daug dinamiškesnė ir veiksmingesnė. Tačiau kartu prašau jūsų
išsaugoti demokratijos taisykles ir apsaugoti Europos socialinio modelio vertybes.

Deja, šios diskusijos taip pat parodė, kad Vengrijos pirmininkavimo Tarybai pradžia yra
nerami. Ministre Pirmininke, ar jaučiate, koks žemas Europoje yra pasitikėjimo jūsų
vyriausybe lygis? Daugybėje valstybių narių žmonės, kad ir kokiai partijai priklausytų,
mano, jog jūsų vyriausybės prieš demokratiją nukreiptos priemonės, jos ekonominis
populizmas, žiniasklaidos įstatymas ir vyriausybės pakantumas kraštutiniams dešiniesiems
prieštarauja ES normoms ir vertybėms. Vengrijos pirmininkavimas Tarybai negali išgelbėti
jūsų nuo kritikos; maža to, turėtumėte rodyti pavyzdį tvirtai laikydamasis pagrindinių ES
vertybių.

Šiuo atveju tinkama Attilos Józsefo citata „pykstu ant jūsų, bet ne dėl jūsų“, nes kai garsiai
reiškiama pagrįsta kritika, ES nesipyksta su Vengrijos vyriausybe; ji pyksta dėl jos. Be to,
ši kritika juo labiau nėra nukreipta prieš vengrus. Ministre Pirmininke, kaip vengras ir kaip
europietis norėčiau, kad šeši šio pirmininkavimo mėnesiai būtų verti pasididžiavimo ir
kad galėčiau laikyti aukštai pakėlęs galvą.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone V. Orbánai, vakar
pagrindiniame Vokietijos dienraštyje pasirodžiusiame straipsnyje nurodėte
Otto Grafą Lambsdorffą kaip vieną iš savo sektinų pavyzdžių. Paskutinį kartą buvome
susitikę jo laidotuvėse 2009 m. gruodžio mėn. Atvykote kaip privatus asmuo, ir mes tai
ypač vertinome. Norėčiau paprašyti jūsų pagerbti jo atminimą visomis priemonėmis, kurių
imsitės, gerbdamas liberalios konstitucinės valstybės principus, jų laikydamasis ir juos
gindamas.

Atsakydamas į žiniasklaidos įstatymo kritiką pateikėte du argumentus. Sakėte, kad tai yra
kampanija prieš Vengriją ir prieš jus asmeniškai ir kad kampanija yra neaiški. Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra
kampanija. Tai yra europinės svarbos klausimas, jeigu Europos Sąjungos valstybėje narėje
kišamasi į pagrindines teises ir jos yra ginčijamos.

Norėčiau Komisijai ir J. M. Barroso pasakyti, kad teisinį vertinimą turi atlikti N. Kroes.
Tačiau Komisija nėra vien teisininko kontora; tai ir politinė institucija. Turi būti atliekamas
politinis vertinimas ir jis turi būti nedelsiant užbaigtas.

Jūsų antras argumentas – kad kritika yra neaiški. Pone V. Orbánai, norėčiau pateikti kelias
konkrečias pastabas: apkalbos, šmeižtas ir neapykantos kurstymas prieštarauja Vokietijos
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ir kitų demokratinių šalių įstatymams. Tam tikslui yra skirta baudžiamoji teisė. Prašau šiuo
atveju taikyti baudžiamąją teisę. Jums reikia 163 straipsnyje pagerinti teisinę apsaugą, 123
ir 183 straipsniuose pakeisti valstybinės žiniasklaidos institucijos sudėtį ir įgaliojimus,
kartu taip pat atlikti daugybę kitų pakeitimų. Esama daugybės konkrečių pastabų. Siūlau
atidėti įstatymo taikymą tol, kol Komisija atliks vertinimą, ir tai reikia padaryti kuo greičiau.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Ponia pirmininke, Europos Parlamentas ir valstybės
narės taiko dvigubus standartus. Kalbos apie pilietines teises ir spaudos laisvę, kai šnekame
apie šalis, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą, niekada nebus pakankamos, tačiau šie
dalykai, atrodo, netaikomi dabartiniams šio klubo nariams. Ar Kopenhagos kriterijai yra
mums visiems šventi, ar tik kai kuriems naujiems nariams?

Valstybės narės pro pirštus žiūri į tai, ką kiekviena iš jų daro. Jeigu nesikišiu į tavo reikalus,
tuomet tu taip pat turėsi nesikišti į mano reikalus! Net ir Vengrija prašo nesikišti į jos reikalus.
Tai keistas Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės požiūris. Ministre Pirmininke
V. Orbánai, jūsų darbas – vadovauti Europos Sąjungai ir iš tikrųjų skatinti valstybes nares
tam tikru mastu rūpintis viena kitos reikalais. Šiuo atveju nėra kur trauktis.

Dabar kreipiuosi į mūsų Parlamentą, t. y. instituciją, kuri turėtų apsaugoti aukštus Europos
vertybių standartus. Mes nesugebame to padaryti! Ponia pirmininke, man malonu, kad
turėjau galimybę dar kartą pasakyti tiesą ir pateikti savo nešališką nuomonę šiame
Parlamente.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, gera žinia yra tai, kad
pirmininkavimą Tarybai perima vyriausybė, savo šalyje turinti tiek daug rėmėjų. Vengrijos
vyriausybė turi tiek rėmėjų dėl to, kad jos veikla atitinka vengrų interesus ir kad ji atkuria
Vengriją po to, kai ją valdė nieko neveikusios ir skandalus kėlusios Vengrijos socialistų
vyriausybės. Tačiau ne tokia gera žinia ta, kad Vengrija savo pirmininkavimo Tarybai
išvakarėse patyrė nesąžiningus ideologinio pobūdžio išpuolius. Žiniasklaidos įstatymo
klausimas iš esmės rodo šių išpuolių veidmainiškumą. Lenkijoje yra lygiai tokia pati
Žiniasklaidos taryba, kurioje daugumą sudaro valdančiosios partijos nariai, ir šiandien ji
yra atsakinga už daugybės žmonių – konservatoriams prijaučiančių žurnalistų – pašalinimą
iš Lenkijos visuomeninės žiniasklaidos. Niekas Europoje jokiais būdais jų negina, pone M.
Schulzai. Tokios yra faktinės aplinkybės.

Prieš savaitę paskelbtas keistas laiškas, kuriame užsipuolami vengrai ir kurį pasirašė buvę
Čekijos ir Vengrijos prezidentai, taip pat Lenkijos laikraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis
redaktorius, patvirtina išpuolio veidmainiškumą. Būtent laikraštis „Gazeta Wyborcza“
užtikrina, kad skirtingą nuomonę turinčių žmonių turtas būtų konfiskuotas. Tiesa yra tai,
kad šiandienos išpuolis prieš Vengriją yra ne kas kita, kaip kerštas už sėkmingą
konservatyvizmo įgyvendinimą. Tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimas Tarybai bus sėkmingas,
pone V. Orbánai, kaip...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Ponia pirmininke, nuo sausio 1 d. Tarybai pradėjo
pirmininkauti Vengrijos vyriausybė, kuri mums priminė tai, ką būtų galima apibūdinti
kaip kultūrinę kiliminę dangą. Ministre Pirmininke, kalbėsiu ne apie žemėlapį, o tik apie
kultūrą, kurią atnešėte į Briuselį.

Branginami simboliai, asmenybių, kuriomis jūsų žmonės pagrįstai didžiuojasi, portretai
ant žemės, po kojomis, viešose vietose, numindžioti ir apteršti žmonių iš visos Europos.
Ar tai jums atrodo kultūringa? Ar tai išdidžios Vengrijos orus pristatymas?
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Nežinau, kas privertė Vengrijos diplomatus paniekinti savo pačių istorijos simbolius. Jie
galėjo juos oriai įkurdinti šios salės lentynose ar ant sienų. Ar matėte, Viktorai, kur šioje
salėje yra padėti mūsų branginami simboliai? Jie yra garbingoje vietoje, puošiantys
pirmininko stalą.

Ministre Pirmininke, žinau, kad jūsų šalis turi daug problemų, tačiau tvirtai tikiu, kad išdidūs
vengrai nenusipelno tokios savo vyriausybės nepagarbos savo žymių asmenybių ir simbolių
atžvilgiu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, ponios ir ponai, iš
esmės norėjau kalbėti apie Vengrijos pirmininkavimą Tarybai, tačiau pirmesni kalbėtojai
įsiutino mane ir dabar šiek tiek pasiduosiu provokacijai ir kalbėsiu apie Vengrijos
žiniasklaidos įstatymą. Paprastai tariant, „Jobbik“, Judėjimas už geresnę Vengriją, taip pat
kritikavo kalbos įstatymą. Mes taip pat jam nepritariame. Tačiau apima nuostaba vienoje
vietoje matant tiek daug apsimetėlių ir veidmainių. Kur buvo visi tie, kurie dabar mano
esantys teisių gynėjai, kur buvote, kai buvo priimtas Slovakų kalbos įstatymas? Kur D.
Cohn-Bendit buvo, kai serbų ekstremistai terorizavo Voivodinos vengrus? Kur Martin
Schulz buvo, kai Voivodinoje buvo išniekinti kapai, vengrų kapai, ir vengrų kapai
Transilvanijoje? Būtent todėl man atrodo, kad tai yra dvigubi standartai. Negaliu pritarti
kritikai, kurią reiškiate Vengrijos vyriausybei ir Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai.

Kitaip nei beprasmiškai kranksintys „MSZMP“ arba „MSZP“, „Jobbik“ visada turėjo teigiamų
pasiūlymų. Taip, turime kelti Slovakų kalbos įstatymo klausimą. Taip, turime kelti E. Benešo
dekretų panaikinimo klausimą. Taip, turime kelti Székely žmonių teritorinės autonomijos
klausimą. Taip, turime kelti klausimą, kaip Vengrijoje ir visoje Europoje sustabdyti ir
panaikinti romų nusikaltimus, ir būtų gerai, jeigu Vengrijos vyriausybė galėtų lygiai tiek
pat dėmesio skirti savo vidaus užduotims, susijusioms su milijonų Vengrijos rinkėjų valios
įgyvendinimu, ir galiausiai pasodinti buvusį Vengrijos diktatorių Ferencą Gyurcsány už
grotų. Tai yra tikros problemos ir linkiu sėkmingai pirmininkauti Tarybai.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone V. Orbánai, ateityje jūsų laukia
dvi sudėtingos užduotys. Pirmoji – pašalinti aštuonerius metus trukusio blogo socialistų
valdymo padarinius, siekiant sugrąžinti Vengrijai politinę ir ekonominę dinamiką bei
stabilumą ir sumažinti skolą. Rinkėjai jums aiškiai suteikė įgaliojimus tai padaryti.

Antroji jūsų užduotis – vadovauti Europai šiuo sunkiu metu einant Tarybos Pirmininko
pareigas ir padaryti viską, kas nuo jūsų priklauso, siekiant išbristi iš ekonomikos ir finansų
krizės. Parlamentas ir mano frakcija jus aktyviai rems. Malonu, kad šiandien aiškiai išdėstėte
savo prioritetus, o ne pristatėte norų sąrašą, kaip pastaraisiais metais darė dauguma
socialistinės pakraipos asmenų, ėjusių Tarybos Pirmininko pareigas.

Trečia, mums malonu, kad Vengrija nuo 2004 m. yra Europos Sąjungos narė ir kad
valdančioji Vengrijos partija priklauso Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcijai. Kampanija, susijusi su naujuoju žiniasklaidos įstatymu, – kuria raginama panaikinti
balsavimo teisę pagal 7 straipsnį ir kurią čia, Parlamente, inicijavote ne jūs, bet 2010 m.
rinkimus Vengrijoje pralaimėjusios partijos, kurių atstovai sėdėjo čia ir jie vis dar sėdi čia
priekyje, bent jau tie, kurie nepuolė tiesiai į žiniasklaidos glėbį, – yra veidmainiška ir
nepakenčiama. Vertinimas parodys, kad Vengrijos žiniasklaidos įstatymas nesiskiria nuo
analogiškų daugybės kitų valstybių narių įstatymų.

M. Schulzui, kuris ragino panaikinti įstatymą, tegaliu pasakyti, kad jis akivaizdžiai neskaitė
įstatymo, už kurį balsavo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vyriausybės absoliuti socialistų
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ir žaliųjų dauguma. Jame yra nuostatų dėl valstybinės žiniasklaidos institucijos sukūrimo
žemėje, sankcijų ir nuomonių įvairovės. Būtent tai darote. Šio veidmainiško požiūrio neturi
persiimti šio Parlamento dauguma.

(Plojimai)

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone W. Langenai, ar tiesa, kad
valstybiniame Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės įstatyme numatyta, jog atsakomybė už
žiniasklaidos priežiūrą perduodama vienai partijai? Ar tiesa, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos
žiniasklaidos priežiūros institucija vyriausybė naudosis devynerius metus? Ar tiesa, kad
Šiaurės Reino-Vestfalijoje viena partija nusprendžia, ar pranešimas yra proporcingas, ar
ne? Jeigu tai tiesa, tuomet padėtis yra tokia pati, kaip ir Vengrijoje. Nemanau, kad būtent
to norite. Taip pat norėčiau paklausti, kodėl A. Merkel kritikuoja Vengrijos teisės aktus,
nes ji yra narė...

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Werner Langen (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, esu tikras, kad suteiksite man penkias
minutes.

(Pirmininkė įsiterpė į kalbėtojo kalbą)

Pirma, A. Merkel paklausė, ar įstatymas visais atžvilgiais atitiko Europos reglamentus, ir
V. Orbán po Komisijos vertinimo sutiko prireikus pakeisti įstatymo nuostatas. Manau, kad
tai tinkamas, sąžiningas, atviras ir teisingas požiūris visų dalyvaujančiųjų atžvilgiu.

Mano antroji pastaba yra susijusi su Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės žiniasklaidos įstatymu.
Pagal 31 dalies nuostatas radijo programose neleidžiama pateikti tik vienos nuomonės
arba tarnauti tik vienai partijai, interesų grupei, religinei sektai arba filosofinei pažiūrai.

(Šūksniai)

Įstatyme taip pat nurodyta, kad Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ministras pirmininkas gali
duoti nurodymus valstybinei žemės žiniasklaidos institucijai ir skirti iki 500 000 EUR
baudas.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Ponia pirmininke, norėčiau kreiptis į Vengrijos
vyriausybės vadovą. Pone V. Orbánai, sveiki atvykę į Parlamentą.

Vengrija perėmė pirmininkavimą Tarybai iš tikrųjų ne pačiu lengviausiu metu, ir jūsų
pristatytoje programoje iš tikrųjų nestinga daugybės rimtų uždavinių. Keletą kartų mūsų,
kaip Parlamento, prašėte padėti įgyvendinti šią programą, ir patikėkite manimi, pone
V. Orbánai, mes iš tikrųjų čia esame tam, kad paremtume tai, kas jūsų programoje yra gera
ir europietiška.

Savo kalboje taip pat minėjote stiprią Europą, tačiau turiu pasakyti, kad man nėra visiškai
aišku, kur prasideda jūsų europietiškumas ir kokios yra jo ribos, nes negaliu kitaip paaiškinti
to fakto, kodėl jūsų vyriausybė pirmininkauti Tarybai pradėjo pristatydama nesamą
teritorinę valstybę, užuot, kaip Tarybai pirmininkaujanti šalis, pristačiusi naują Europos
viziją.
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Todėl, pone V. Orbánai, tikiuosi, kad jūsų gerasis europietiškumas toliau bus tobulinamas
teigiama linkme ir kad jūsų asmenybės vengriškumas taip pat bus pozityvus.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Ponia pirmininke, ilgą laiką mūsų Europos Sąjunga
nuolat nustatinėjo tikslus, tačiau niekas neatsigręžia atgal pažiūrėti, ar visi šie tikslai buvo
pasiekti ar tinkamai įgyvendinti. Augimas, darbo vietos, piliečiams draugiška Europos
Sąjunga: atrodo, kad visa tai taps amžinais uždaviniais. Tiesą sakant, patekome į tokią
padėtį, kai turėtume pripažinti, kad nesėkmė patirta bent jau kai kuriose mūsų politikos
srityse ir per dažnai taikoma visiems tinkamų sprendimų praktika.

Siekdami skatinti ES ekonomikos augimą galbūt turėtume pradėti mąstyti perspektyviai
ir pripažinti įvairius mūsų 27 valstybių narių interesus ir specifinius bruožus.

Komisija siūlo, o Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pritaria, kad mūsų ekonomikos politika
būtų tik koordinuojama. Tai galėtų virsti būtent ekonomikos augimo, kurio siekiame,
spąstais su išimtinai makroekonominiais ir finansiniais uždaviniais ir politika. Kadangi
bendroji rinka dar nėra baigta kurti dėl įmones ir verslininkus slegiančios biurokratinės
naštos ir netvarkingos darbo rinkos, mūsų ES augimas galėtų pasirodyti esąs panašus į
banginį, kuris plaukioja pilname barakudų baseine, – nes taip atrodo pasaulinė rinka
dabartinės krizės sąlygomis.

Atsižvelgiant į kitus Vengrijos pirmininkavimo Tarybai programoje nustatytus amžinus
uždavinius, pvz., sukurti bendrą energetikos politiką, mums reikia nustatyti visoms
valstybėms narėms bendrus energetinius interesus ir poreikius. Nesu tikra, kad milijardų
eurų išlaidos milžiniškiems infrastruktūros projektams yra atsakymas.

V. Orbán taip pat kalbėjo apie plėtrą: tikiuosi, tai nereiškia vengriško požiūrio, kad visiems
vengrų tautybės piliečiams, gyvenantiems kaimyninėse šalyse, reikia suteikti pilietybę. Ar
ES plėtra sklindant euroskeptiškoms nuotaikoms ir ekonomikos krizės sąlygomis iš tikrųjų
yra įmanoma?

Apibendrindama noriu visiems palinkėti sėkmės.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Ponia pirmininke, Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
pradžia buvo nepalanki. Pavyzdys, kurį Vengrijos vyriausybė parodė Europos Sąjungai
savo naujuoju žiniasklaidos įstatymu, nebuvo teigiamas. Naujuoju įstatymu žiniasklaidos
institucijai, atliekančiai sarginio šuns funkcijas, suteikti ypač platūs įgaliojimai, dėl to kyla
nerimastingų abejonių dėl Vengrijos pirmininkavimo Tarybai pradžios. Šis įstatymas – tik
vienas iš daugybės Vengrijoje nerimą keliančių elementų.

Ten, kur dominuoja viena politinė partija, kitų balsai vis dažniau lieka neišgirsti. XVII a.
prancūzų autorius F. de La Rochefoucauld apie tai jau seniai įspėjo: „Nedaugelis yra
pakankamai išmintingi, kad pirmenybę teiktų ne apgaulingai pagyrai, o naudingam
papeikimui.“ Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai patariu rimtai atsižvelgti į F. de La
Rochefoucauldo žodžius, ir tai taikoma Vengrijai, kaip Tarybai pirmininkaujančiai valstybei
narei, ir Vengrijos vyriausybei.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, sveiki atvykę į Strasbūrą,
pone V. Orbánai. Kaip nurodė D. Cohn-Bendit, kiekvienas čia esantysis myli Vengriją,
tačiau ne kiekvienas, kaip supratote, myli Vengrijos vyriausybę.

Kita vertus, mes mylime Vengriją, gerai vertiname Vengrijos vyriausybę ir, be to, visai
nesigėdydami sveikiname jūsų partiją. Kodėl mes drąsiname „Fides“ partiją? Nes ta partija
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tapo lemiamu Vengrijos grįžimo į demokratinį gyvenimą po ilgos ir baisios diktatūros
veiksniu.

Mes sveikiname „Fides“, nes pastaraisiais metais, visus šiuos pastaruosius metus, ji ir
vyriausybėje, ir opozicijoje puoselėjo tas pačias demokratijos ir laisvės vertybes. Sveikiname
„Fides“, nes šiandien „Fides“ yra vienintelė tikra alternatyva populistinėms tendencijoms,
kurios, atrodo, įsigali daugybėje Europos Sąjungos šalių.

Mes taip pat sveikiname „Fides“, nes dėl jūsų paminėtų prioritetų „Fides“ leidžia mums
suprasti, kad mūšis dėl vieningos, laisvos Europos dar nesibaigė. Mes jus remiame, pone
V. Orbánai, ir sveikiname jus, nes tai reiškia Vengrijos ir visos Europos sveikinimą.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, vienas svarbiausių Europos
Sąjungos klausimų ir uždavinių nuo pat jos įsteigimo yra energetinis saugumas. Ilgą laiką
manėme, kad pats svarbiausias dalykas – sumažinti priklausomybę nuo energijos išteklių.
Tačiau ekonomikos krizė aiškiai parodė, kad svarbiausia yra prieinamumas ir įperkamumas.
Vengrijoje tai buvo pirmieji metai, kai nešildomuose butuose mirtinai sušalo daugiau
žmonių nei gatvėse. Prieš keletą dienų daugiabučio namo gyventojai paprašė išjungti
šildymą, nes jie negalėjo sau daugiau to leisti. Ponios ir ponai, labai svarbu, kad mes
spręstume energetinio saugumo klausimą kaip vieną iš ekonomikos krizės padarinių, tačiau
turime tai daryti esant pasenusiai mūsų energetikos infrastruktūrai.

Svarbiausia Vengrijos pirmininkavimo Tarybai užduotis aukščiausiojo lygio susitikime
energetikos klausimais bus sukurti šiuos naujus ne tik dujų, bet ir elektros linijų
infrastruktūros pagrindus. Mūsų užduotis – ne atnaujinti senus tinklus, bet užtikrinti
investicijas ir būtinus kapitalo įsipareigojimus į ateities pažangiuosius elektros energijos
tinklus. Vengrijos vyriausybės užduotis –visas valstybes nares įtikinti, kad jos vieningai
pritartų didesnei branduolinių atliekų tvarkymo saugai. Turime užtikrinti, kad visa tai
neperžengs įperkamumo ribų. Pone pirmininke, šiuos dalykus galime vertinti ne
karščiuodamiesi ir šaltakraujiškai, bet tik blaiviai mąstydami, švaria sąžine ir turėdami
aiškią viziją. Sprendžiant šiuos klausimus būsime jūsų partneriais.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Ponia pirmininke, europiečiai išgyvena sunkią, padėtį
destabilizuojančią krizę. Manau, kad būtent tokiu metu, kaip šis, turime atsigręžti į
svarbiausias Europos pagrindą sudarančias vertybes.

Pirmoji iš šių vertybių – kova su visokiausiu nacionalizmu. Leiskite jums pasakyti, kaip
esu susirūpinusi, kai, vengrų gyventojams pasiūlę Vengrijos pilietybę, dabar ketiname
suteikti jiems teisę balsuoti, taip pažeisdami visas tarptautines konvencijas.

Antroji iš šių Europos vertybių – demokratijos ir laisvių gynyba. Dabar, kadangi atėjote į
valdžią, ėmėtės daugybės priemonių, kurių pobūdis verčia mus nerimauti ir dėl kurių dabar
galite pateikti mums atsakymus. Konstitucinio Teismo įgaliojimai buvo apriboti, Europos
centrinio banko nepriklausomumas buvo pažeistas – prieštaraujant Stojimo sutarčiai – ir
Europos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dingstimi verčiate žmones balsuoti dėl
žiniasklaidos įstatymo, kuris, tiesą sakant, sunaikina spaudos laisves, kaip neseniai parodė
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (angl. OSCE).

Jūs aiškinate, kad jūsų įstatymas yra panašus į kitų valstybių narių analogiškus įstatymus,
tačiau net jeigu akivaizdu, kad kai kuriuos įstatymus – ir šiuo atveju visų pirma omenyje
turiu savo šalį – vis dar galima tobulinti, kurioje kitoje Europos Sąjungos šalyje matėte,
kad kuriai nors žiniasklaidos priemonei grėstų 700 000 EUR bauda už moralės normų
pažeidimą? Dabar šis reikalas yra Europos Komisijos rankose, ji turi mus informuoti apie
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pagrindinę problemą ir, palikusi nuošalyje išimtinai teisinius aspektus, pasakyti, ar šis
įstatymas pažeidžia saviraiškos laisvę. Jeigu tai tiesa, Europos Sąjunga turi priemonių
pagarbai pagrindinėms teisėms užtikrinti. Dabar laukiame būtent tvirtos žinios.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, Vengrija yra
Europos šalis. Jai patinka Europos Parlamentas. Vengrija Respublikos Prezidentu pasirinko
vieną iš puikių buvusių mūsų kolegų Pálą Schmittą ir jūs buvote gana išmintingi, kad vienu
iš savo ministrų pasirinkote puikią mūsų kolegę E. Győri, kurią ir sveikinu.

Demokratija veikia. Jus išrinko. Puiku! Europa veikia. Abejojama jūsų priimtu įstatymu, o
jūs atsakote: „Aš jį pakeisiu.“ Abejojama tuo, kaip jūs taikote vertybes, o jūs pareiškėte,
kad, pertvarkydamas Konstituciją, kuri yra ne kas kita, kaip ankstesnė komunistinė
konstitucija, patvirtinsite visą Pagrindinių teisių chartiją. Puiku! Politika veikia. Niekas
neturėtų abejoti tuo, kad turime politinę Europą. Tai gera žinia!

Jūsų laukia ekonomikos uždaviniai. Pone V. Orbánai, jūs atkuriate Vengrijos ekonomiką.
Jūs turbūt esate tas Ministras Pirmininkas, kurio mums šiuo metu reikia. Tiesa, tai nėra
pirmas kartas, kai jūs tai padarėte. Jūs tai jau darėte 1998 m., kai taip pat buvote Ministras
Pirmininkas.

Baigdamas kalbą atkreipsiu jūsų dėmesį į Kroatiją. Jūs norite, kad ji prisijungtų. Mes tam
pritariame. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrų Europos viešosios nuomonės grupių
nuogąstavimus ir pasiūlyti jums imtis plačios viešinimo kampanijos, galinčios Europos
piliečiams įrodyti, kad Kroatija atitinka visus narystei keliamus reikalavimus, nes mes
nebetaikome grupinės narystės praktikos, kaip darėme po Berlyno sienos griūties.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, pone V. Orbánai, Ispanijos
socialistų vardu norėčiau pasveikinti Tarybai pirmininkaujančią Vengriją – trečiąją Tarybai
pirmininkaujančią valstybę narę iš pirmojo Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių
trejeto pagal naująją Lisabonos sutartyje nustatytą tvarką. Todėl reikia laikytis ne tik bendro
trijų valstybių – Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos – nustatyto scenarijaus, bet ir, o tai
svarbiausia, nuosekliai laikytis principų, vertybių ir uždavinių, nustatytų pačioje Lisabonos
sutartyje, nes svarbiausias prioritetas – ją įgyvendinti ir jos laikytis.

Kai kurie iš šių bendrų vertybių ir principų yra nustatyti Lisabonos sutarties 2 straipsnyje:
pagarba laisvėms, mažumų ir pliuralizmo, įskaitant informacijos pliuralizmą, apsauga.
Todėl jūsų pareiškimas, kad tokiems svarbiems Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
uždaviniams, užuot siekus juos įvykdyti mus vienijančių vertybių pagrindu, gali pakenkti
nacionalinės diskusijos ar ypatumai, kelia susirūpinimą.

Vengrijos žiniasklaidos įstatymo jokiu būdu negalime ir neturime vertinti kaip vidaus
rinkos problemos, susijusios su Audiovizualinių paslaugų direktyvos perkėlimu į nacionalinę
teisę. Tai diskusijos, kurios turi poveikį ne tik vidaus rinkai arba tik Vengrijai. Jos turi poveikį
pagrindinėms teisėms ir visai Europos Sąjungai ir todėl prisidedu prie tų, kurie tvirtai mano,
kad vienintelis būdas įveikti šią krizę yra ne konkurencinis nacionalizmas, bet didesnė
integracija.

Vengrijos pirmininkavimas Tarybai bus vertinamas pagal jos norą perimti vadovavimą
laikantis Lisabonos sutarties vertybių ir uždavinių, išliekant lojaliai įsipareigojimams,
susijusiems su naryste Europos Sąjungoje.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT44



Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, labai atidžiai klausiausi, ką sakė
J. F. López Aguilar, ir norėčiau jam priminti, kad Ispanijos vyriausybė, kuriai vadovauja jo
partija, šiuo metu rengiasi sukurti Valstybinę žiniasklaidos tarybą ir parengti įstatymą prieš
nevienodą elgesį ir diskriminaciją, kurie kabo virš bet kurio politinio konkurento galvos
kaip Damoklo kardas ir galėtų daryti įtaką žiniasklaidos turiniui.

Todėl, pone J. M. López Aguilarai, prieš kritikuodamas kitus – ir neketinu išsamiai aptarti
Vengrijos žiniasklaidos įstatymo – apmąstykite tai, kad nėra gerai taikyti du skirtingus
kriterijus ir dvigubus standartus. Nepamirškite, kad ėjote teisingumo ministro pareigas.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, tai ne pirmas kartas, kai
šiame Parlamente girdime visiškai netinkamus įstatymo, sukėlusio visos Europos Sąjungos,
taip pat jūsų pačios politinės frakcijos labai žymių atstovų, A. Vidal-Quadraso, susirūpinimą,
ir įstatymų, kuriuose gerbiamos saviraiškos laisvės teisės, laisvas viešosios nuomonės
formavimas pliuralistinėje visuomenėje ir, žinoma, žiniasklaidos pliuralizmas, palyginimus.
Pagal antruosius įstatymus įsteigiamos audiovizualinės tarybos, kurių užduotis – nė kiek
nesikišti į žiniasklaidos pliuralizmą ir jokiu būdu iš anksto nenustatyti žiniasklaidos turinio.

Taip yra Ispanijoje, kaip rodo ir daugybė kitų šiame Parlamente pateiktų pavyzdžių, kurie
neturi nieko bendro su tokį didelį susirūpinimą per šias diskusijas sukėlusia tema.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Ponia pirmininke, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
turi nepaprastą galimybę praktiškai užtikrinti Europos energetinį saugumą. Viena po kitos
Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės – Vengrija ir Lenkija – tvirtai politiškai
pasiryžusios pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis. Pagrindinės problemos, su
kuriomis iki šiol susiduriame, – tai tiekimo ir tranzito konsolidacija ir monopolis, susietos
bendrosios rinkos nebuvimas ir didelis Europos Sąjungos rytinės dalies pažeidžiamumas.

Iš Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos tikimės, kad ji pasinaudos Europos Sąjungos
geometrine trikampio figūra: šiaurės pietų Baltijos ir Adrijos jūrų ašimi arba koridoriumi
su energijos jungtimis Lenkijoje ir Kroatijoje, kurį papildo Kaspijos dujotiekis, tiesiogiai,
atskirai ir nepriklausomai tiekiantis į ES dujas iš Azerbaidžano ir Turkmėnistano. Akivaizdu,
kad pietų koridorius turėtų apimti projektą „Nabucco“.

Taigi, naujas Europos energetinio saugumo šaltinis yra svarbiausias Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai uždavinys. Trys būtini tikslai – sukurti jungiamąją infrastruktūrą,
užtikrinti tinkamą finansavimą ir didinti ES energetikos politikos išorės aspekto svarbą,
nes energija yra vieša Europos Sąjungos prekė, ji turi būti europeizuota, politika turi būti
pagrįsta solidarumu ir mūsų politinė valia turėtų padėti užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinta.

Glenis Willmott (S&D).   – Ponia pirmininke, tai yra laikas, kai turėtume aptarti
ekonomikos valdysenos, užimtumo teisių ir aplinkos klausimus, užimančius labai svarbią
vietą mūsų darbotvarkėje; laikas, kai turėtume švęsti puikius Vengrijos, kuriai pirmą kartą
tenka garbė pirmininkauti Tarybai, laimėjimus, ir mane liūdina tai, kad vengrai – pasipriešinę
priespaudai ir taip ilgai kovoję dėl demokratijos – dabar patiria tos demokratijos išbandymą
dėl naujų Vengrijos žiniasklaidos įstatymų ir protekcionistinės politikos, kuria naudojamasi
išpuoliams prieš užsienio įmones rengti, taip sukeliant abejonių tuo laikotarpiu, kuriuo
vengrai turėtų didžiuotis.

Tai labai svarbus metas mūsų piliečiams ir turime toliau įgyvendinti savo reformos
programą. Tačiau taip pat turime būti budrūs siekdami užtikrinti, kad Europa nepaslystų
ir nesugrįžtų į niūrią praeitį. Turime toliau priešintis ir kelti į viešumą visas valstybinės
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cenzūros ir protekcionistinės politikos formas. Turime padėti vengrams, tačiau negalime
eiti į kompromisus dėl demokratijos ateityje.

Lívia Járóka (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, ponios ir ponai,
Europos romų strategiją 2008 m. pradžioje pirmiausia pradėjo įgyvendinti Europos
Parlamentas ir per trejus nuo to laiko praėjusius metus buvo patvirtinta daugybės ES
veiksmų ir dokumentų svarba kovojant su segregacija ir skurdu, nuo kurių kenčia 12 mln.
Europos romų. Būdama „Fidesz“ narė ir vienintelė romė Europos Parlamento narė,
didžiuojuosi, kad naujoji Vengrijos vyriausybė buvo pirmoji Tarybai pirmininkaujanti
vyriausybė, kuri visapusiškai įsipareigojo ir nustatė sau užduotį rasti Europos lygmens
sprendimą.

Šiandien socialinė romų įtrauktis yra vienas sudėtingiausių uždavinių Europoje ir kartu
viena daugiausia vilčių teikiančių galimybių mūsų senėjančioms visuomenėms. Tiesą
sakant, romų integracija yra ne vien su žmogaus teisėmis susijusi pareiga, bet ir ekonominė
būtinybė. Kaip Europos Parlamento pranešėja šia tema nuoširdžiai tikiuosi, kad, remdamasi
Parlamento pranešimu ir būsimu Komisijos komunikatu, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
sugebės parengti strategiją, kuri iš tikrųjų atitiks Bendrijos dvasią ir kurioje šios tikslinės
grupės padėtis bus nagrinėjama labiau ekonominiu, o ne tautiniu požiūriu, kartu tvirčiau
įgyvendinant direktyvas dėl lygių galimybių atsižvelgiant į teritorinį segregacijos pobūdį
bei gerinant mikroregionuose gyvenančių piliečių padėtį.

Ministre Pirmininke, šis procesas yra daug daugiau nei Europos romų strategija: jis susijęs
su abipusiu pasitikėjimu ir Europos gebėjimu sukurti vertybėmis pagrįstą bendruomenę
ir įveikti mūsų laukiančius uždavinius. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės vykdant šias
milžiniškas užduotis. Taves bahtalo!

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Europos spaudai
nenustatyta jokia pareiga laikytis proporcingo požiūrio. Europoje naudojamės spaudos
laisve. Jeigu Europoje sukuriama institucija, kurios tikslas – nustatyti vadinamąją proporciją
skiriant baudas, kurių neįmanoma sumokėti, panaikinant informacijos šaltinių apsaugą ir
sukuriant baimės atmosferą, tikiuosi, kad Komisija, kuri yra Sutarčių sergėtoja, reaguos.
Tačiau jos reakcija neturėtų būti neryžtinga, pagrįsta abejone ir gynybinio pobūdžio. Vietoj
to ji turėtų imtis skubių, ryžtingų ir veiksmingų veiksmų. Ji to dar nepadarė.

Pone V. Orbánai, agresyvi ir nepagrįsta jūsų sąjungininkų gynyba manęs neįtikino. Manėme,
kad buvote liberalas. Galiu įsivaizduoti, kad ne visada gera juo būti. Tačiau norėčiau jūsų
paklausti, kaip jaučiatės dabar, kai kažkas laiko jus asmeniu, vedančiu savo šalį nuo
demokratijos totalitarizmo link?

(Šūksniai)

Pone V. Orbánai, kaip jaučiatės būdamas tuo, kurį čia sėdintys žmonės turi ginti? Būtent
to norėčiau jūsų paklausti.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau pasakyti, kad šiandien,
kai diskutuojame apie Vengrijos pirmininkavimą Tarybai, neatsisakydamas galimybės
aptarti visų planuotų temų, Parlamentas turėtų didžiausią dėmesį skirti Europos Sąjungos
problemoms, bet kažkodėl čia to nedarome. Be to, siekiant sutelkti dėmesį į ES problemas,
būtina jas aiškiai suprasti ir nuspręsti, ar jos atitinka Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
prioritetus, ar ne, užuot aptarinėjus su Vengrijos vidaus gyvenimu susijusius aspektus ar
klausimus, jeigu juos apskritai galima spręsti vykstant įprastam, naudingam Komisijos,
Vengrijos vyriausybės ir Parlamento bendradarbiavimui.
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Todėl šiuo atveju norėčiau aiškiai pasakyti, kad nors Tarybai pirmininkaujanti Vengrija,
žinoma, prioritetą teiks aktualiausiems ekonomikos ir finansų klausimams, man labai
malonu matyti, kad Vengrija parengė labai aiškų ir plataus užmojo artimiausių šešių mėnesių
planą, kuriame didžiausias dėmesys ir pirmenybė teikiama trims ateityje Europai būsiantiems
labai svarbiems klausimams: maistui, kuriam gresia didelė pasaulinė krizė; energijai, kuri
yra labai svarbi mūsų saugumui ir ekonomikos tvarumui; ir vandeniui, apie kurį čia buvo
labai mažai užsiminta, tačiau jis yra kitas europiečių po maisto krizės laukiantis uždavinys.

Tikiuosi, kad sėkmingai įvykdysite savo uždavinius.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, 2011 m. bus
pirmi metai, kai Europos Sąjungai vadovaus dvi Vidurio ir Rytų Europos šalys – Vengrija
ir Lenkija. Šios dvi šalys daug prisidėjo prie demokratijos raidos, Europos integracijos, ir
man atrodo, kad šių dviejų šalių nuopelnai neturėtų būti tuščiai eikvojami, kaip buvo
šiandien.

Pone V. Orbánai, maldauju, pašalinkite tas abejones, kurių atsirado jums pirmininkaujant
Tarybai. Tuomet pagaliau galėsime pasakyti, kad įgyvendinote savo prioritetus. Noriu, kad
būtent į prioritetus sutelktume dėmesį, o ne į Vengrijos parlamento nutarimus ir veiksmus,
kurie nevisiškai atitinka pagrindinius demokratijos principus.

Socialistai ir demokratai jus visapusiškai rems, kai pirmininkaudamas Tarybai artėsite prie
derybų su Kroatija pabaigos.

Jūsų kalboje nieko negirdėjau apie kaimynystės politikos peržiūrą. Tikiuosi, kad parodysite
reikalingą iniciatyvą ir tikiuosi, kad šiuo laikotarpiu galėsite grąžinti Baltarusiją į
demokratinės raidos kelią.

Pasinaudosiu galimybe nepritarti D. Cohn-Benditui. Nemanau, kad V. Orbáną galima
lyginti su H. Chávezu; Europoje esama kitų premjerų, kurie daug labiau į jį panašūs.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone V. Orbánai, iš tikrųjų jūsų šalis
patyrė daug kančių ir jūsų šalis, jūs pats ir jūsų partija labai daug prisidėjo prie taikos ir
Europos vienybės. Kaip geram kaimynui ir austrui, tai būtina aiškiai ir su tikra pagarba
pasakyti šią jums svarbią istorinę akimirką.

Darbo vietų kūrimas, augimo skatinimas ir saugumo didinimas yra jūsų pirmininkavimo
Tarybai prioritetai, ir esame laimingi galėdami juos remti. Kiti prioritetai – vidaus rinkos
stiprinimas, pažanga energetikos politikos srityje, įgyvendinant Dunojaus strategiją ir
derybų su Kroatija užbaigimas. Tai visos sritys, kuriose norime ir ketiname jus remti.

Norėčiau jums ypač padėkoti už tai, kad gynėte religijos laisvę. Krikščionybė yra vienas iš
Europos veiklos ir mąstymo ramsčių, ir mes ypač gerbiame tai, kad Vengrijoje pakeitėte
komunistinius žiniasklaidos teisės aktus, priimtus 1986 m. Tai yra svarbu ir tai daryti taip
pat yra teisinga. Manome, kad daugybė šiuo klausimu išgirstų nuomonių, kartu ir šiame
Parlamente, yra klaidingos. Kai kurių nuomonių tonas man primena sankcijas, kurios
2000 m. buvo neteisėtai nustatytos Austrijos vyriausybei. Manau, kad su jumis elgiamasi
lygiai taip pat nesąžiningai, kaip ir tuomet su Austrijos vyriausybe.

Norėčiau jums padėkoti už tai, ką padarėte, ir palinkėti Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai
visokeriopos sėkmės.

(Plojimai)
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Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, Ministre Pirmininke, kaip Europos
pilietis ir socialistas, palankiai vertinu jūsų įsipareigojimą įgyvendinti Dunojaus strategiją,
nuoseklią ES lygmens romų strategiją, o kaip Rumunijos pilietis, palankiai vertinu jūsų
siekį Vengrijai pirmininkaujant Tarybai remti mano šalies ir Bulgarijos prisijungimą prie
Šengeno erdvės.

Tačiau Vengrijos pirmininkavimo Tarybai pradžią aptemdė karštos diskusijos dėl gėdingo
įstatymo, kuris suteršė pagrindines Europos Sąjungos vertybes. Atrodo, tarsi šio įstatymo
projektas buvo parengtas veikiant politinei M. Horthy, J. Kádáro, I. Antonescu arba
N. Ceauşescu įtakai. Jis kenkia Vengrijos, kaip ES valstybės narės, patikimumui bei prestižui
ir žemina Vengrijos žmones, kurie vertinami dėl savo laisvės troškimo. Šį įstatymą griežtai
kritikavo dvi pagrindinės ES vyriausybės – Vokietijos ir Prancūzijos, kurios priklauso jūsų
politinei frakcijai. Garbingieji Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos
nariai Europos Parlamente kritikavo šį įstatymą ir viliasi, kad netrukus nebus išmesti iš PPE
frakcijos.

Negalime pritarti tam, kad viskas vyktų šia linkme. Negalime leisti, kad tai tęstųsi.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Ponia pirmininke, dėl diskusijų, kurios kilo dėl Vengrijos
žiniasklaidos įstatymo, kiekvienas europietis žino, kas dabar pirmininkauja Europos
Sąjungai. Anksčiau ne visada taip būdavo. Manau, tai teigiamas pokytis, kad Ministras
Pirmininkas pateikė įstatymą Europos Komisijai, ir su pasitikėjimu laukiame Europos
Komisijos nuomonės.

Toliau pereinu prie keturių Vengrijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų. Augimas ir darbo
vietos. Visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) tenkanti administracinė našta.
Kokių konkrečių veiksmų imsitės šiuo klausimu? Skaitmeninė darbotvarkė: Kinija nelauks,
kol ją pasivys Europa. Antrasis prioritetas – stipresnė Europa. Mes Europoje jau iki kaklo
skendime vandenyje. Kalbu ne apie jūros lygio kilimą, bet apie Reino, Po ir Mozelio upių
vandens lygio kilimą. Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte atkreipti dėmesį ir į šį klausimą.

Toliau, draugiškumas piliečiams: ką darysime dėl Šengeno, Rumunijos ir Bulgarijos,
Kroatijos priėmimo?

Galiausiai, ponia pirmininke, Vengrija kitų šalių įmonėms nustatė krizės mokestį. Šis
mokestis prieštarauja vidaus rinkai. Kada jis bus panaikintas?

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

László Tőkés (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, leiskite atkreipti dėmesį į šią su žiniasklaidos
įstatymu susijusią paralelę: 1956 m. dauguma Vakarų šalių komunistų partijų, taip pat
didelė dauguma Vakarų šalių kairiųjų pažiūrų liberalių intelektualų pasmerkė Vengrijos
revoliucionierius ir, gindami sovietų bolševikus, nepritarė jiems. Mutatis mutandis kažkas
panašaus vyksta šiandien. Dauguma mūsų Vakarų šalių socialistų ir liberalių kolegų kartu
su buvusių komunistų ir pseudoliberalų partija eina išvien prieš režimą keičiančią tikrą
jėgą, velionio Józsefo Antallo sekėjus, Viktoro Orbáno laisvės kovotojus. Tai akivaizdu
turint omenyje žiniasklaidos įstatymą. Ponios ir ponai, jokiais būdais nesupainiokime šių
kažkada laimėtojais buvusių ir praeities įpėdinių, šių buvusių komunistų su tikromis ir
patikimomis kairiosiomis partijomis. Šie du dalykai yra skirtingi. Kadaise Albert Camus
taip pat buvo priverstas suprasti, kas iš tikrųjų buvo sovietų stalinistai, ir perėjo į Vengrijos
revoliucionierių pusę.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone V. Orbánai, sutinku su jumis
dėl trijų dalykų. Pirma, Kroatijos klausimas. Mes laikomės vienodo požiūrio ir tikimės
kartu su jūsų užsienio reikalų ministru rasti sprendimą. Antras klausimas yra susijęs su
romų integracijos svarba ir trečiasis – su Vengrijos revoliucijos reikšme Europai.

Esu iš Austrijos ir gimiau netoli Vengrijos sienos. Žinojau, kas vyksta, žinoma, iš geresnės
tos sienos pusės. Buvau paskirtas du savo bendraklasius mokyti vokiečių kalbos. Viską
žinau apie revoliucijos reikšmę. Tačiau tai buvo revoliucija prieš teisių pareiškimą į valdžią,
valdžios monopolį. Jos tikslas buvo iškovoti laisvę, įskaitant spaudos laisvę.

Pone V. Orbánai, dar pagalvokite, ar šis įstatymas iš tikrųjų atitinka Vengrijos revoliucijos
reikšmę, dvasią ir tikslus. Palyginę jį su šiais tikslais, galėsite parengti geresnį įstatymą.
Todėl raginu jus dar kartą pačiam apsvarstyti, kaip galėtumėte parengti geresnį žiniasklaidos
įstatymą, kuris atitiktų Vengrijos revoliuciją ir tos revoliucijos dvasią.

(Plojimai)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Pone pirmininke, norėčiau pasakyti keletą drąsinamųjų ir
Vengrijos pirmininkavimą Tarybai bei Vengriją, kuri yra gera Slovėnijos kaimynė ir su
kuria turime daug ką bendro, remiančių žodžių. Taip pat norėčiau pritarti pagrindiniams
jūsų, pone V. Orbánai, šiandien nurodytiems savo pirmininkavimo Tarybai prioritetams.

Vengrija gali nemažai prisidėti prie tolesnės regiono, kuriame visi gyvename, stabilumo
konsolidacijos ir visų pirma prie užtikrinimo, kad visame regione būtų puoselėjamos
šiuolaikinės vertybės ir rūpinamasi jo ateitimi.

Būtent todėl ketinu jums pasakyti šį tą, ko nelabai norėtumėte išgirsti: manau, būtų geriausia,
jeigu paliktumėte Trianono istoriją praeityje. Nesinaudokite ja kaip pretekstu trikdyti savo
kaimynus arba aitrinti senas žaizdas. Kiekvienas turi išmokti susitaikyti su savo istorija.

Emilie Turunen (Verts/ALE).   – (DA) Pone pirmininke, norėčiau pakomentuoti klausimą,
kuris šį rytą jau sulaukė pakankamai daug dėmesio. Tai – Vengrijos žiniasklaidos įstatymas.
Šis klausimas, pone V. Orbánai, nėra susijęs su Vengrija arba Vengrijos vidaus politika;
kalbame apie pagrindines ES teises ir mūsų patikimumą likusiame pasaulyje. Spaudos
laisvė bus pažeista visoje ES, jeigu Vengrija įkurs politiniu pagrindu sudaromą žiniasklaidos
tarybą ir turės mokėti milijonines baudas.

Pone V. Orbánai, priklausau jaunajai europiečių kartai, kuri galbūt spaudos laisvę laikydavo
duotybe, tačiau šiandien galiu matyti, kad ji nėra nepajudinama. Man malonu, kad
pažadėjote peržiūrėti įstatymą, jeigu jis prieštarautų ES teisės aktams ir sutartims, ir tikiuosi,
kad net dabar galite grįžti namo ir atlikti peržiūras. Jūs esate tai skolingas visiems, kurie
kovojo dėl pagrindinių teisių ir spaudos laisvės, ir esate skolingas tai mano kartai, kuri
nieko kito nežinojo. Manau, kad turime kurti demokratiją Europos Sąjungoje, o ne ją ardyti.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, Europos stiprinimas taip pat reiškia
Komisijos stiprinimą ir saugumo tinklo išplėtimą finansų ir jo turinio požiūriu. Tai reiškia
demokratijos Europoje sustiprinimą ir Europos vienybę. Europos stiprinimo procesas
prasideda namuose. Padėkite mums daryti pažangą kartu su vidaus politikos europeizavimu
ir užtikrinti, kad nacionalizmas nesusilpnins Europos.

Jeigu norime stiprinti Europą, pone V. Orbánai, turime stiprinti tai, kas mus vienija, ir
mažinti tai, kuo esame silpni. Mūsų stiprybė – vienodos teisinės sistemos, vienodos vertybės,
vienodos laisvės, Bendrijos metodas, vidaus rinka kartu su jos keturiomis laisvėmis ir bendra
valiuta. Partijos paprasčiausiai yra demokratijos priemonės, o ne priešingai. Mūsų silpnybė
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yra nacionalizmas, egoizmas, poliarizacija ir protekcionizmas. Išnaudokime šiuos šešis
mėnesius, kad Europa ir Europos vienybė taptų stipresnės.

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau
padėkoti Ministrui Pirmininkui V. Orbánui už jo pristatytą plataus užmojo programą. Taip
pat norėčiau padėkoti Parlamento nariams už puikias diskusijas ir intensyvų apsikeitimą
nuomonėmis.

Manau, kad demokratinės diskusijos yra geriausias būdas rasti geriausius Europos lygmens
sprendimus. Tačiau yra viena sąlyga: diskutuojantieji turi turėti vieną tikslą. Manau, kad
tokį tikslą turime, nes dauguma mūsų šiame Parlamente nori stipresnės Europos. Vadinasi,
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos pasirinktas šūkis yra labai tinkamas ir geras. Todėl
Komisijos vardu norėčiau pabrėžti, kad turime remti Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
tikslus.

Kaip paaiškėjo per diskusijas, šį pusmetį laukia sunki užduotis. Turime nustatyti ekonomikos
valdyseną, rasti sprendimus dėl valstybių skolos krizės ir daug sparčiau įgyvendinti strategiją
„Europa 2020“ – tai tik keletas tikslų ekonomikos srityje. Tačiau labai palankiai vertiname
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos pastangas ieškoti geresnio sprendimo, susijusio su
romų integracija ir Dunojaus strategija.

Norėčiau pakomentuoti veiksmingesnio romų integracijos į Europos Sąjungą būdo
klausimą. Kaip žinote, įgyvendinome labai plataus masto programą, skirtą informuotumui
didinti ir koordinuotam dialogui valstybėse narėse dėl ES fondų teikiamų galimybių skatinti.
2009 m. didžiausias dėmesys teko Vengrijai, 2010 m. – Rumunijai, o šiais metais jis bus
skiriamas Slovakijai ir Bulgarijai. Manau, kad kartu su jumis ir Tarybai pirmininkaujančia
Vengrija balandžio mėn. galėsime pristatyti naują ES romų integracijos nacionalinių
strategijų planą.

Norėčiau pakomentuoti D. Cohn-Bendito pastabas, nes manau, jog tai labai svarbu siekiant
šiuo metu aiškiai parodyti, kad ES yra pasirengusi padėti Tunisui ir jo žmonėms. Visų pirma
norėčiau pareikšti pagarbą visiems tunisiečiams už pastarosiomis dienomis parodytą drąsą.
Esu tikras, kad ES parems tunisiečius jiems įgyvendinant savo taikius ir demokratiškus
siekius.

Naujoji vienybės vyriausybė iš tikrųjų turėtų atstovauti Tuniso visuomenės norams. Ji
turėtų vadovauti šaliai užtikrindama taikų ir demokratinį pereinamąjį laikotarpį ir
organizuoti išankstinius rinkimus. Norėčiau šį Parlamentą patikinti, kad esame pasirengę
suteikti skubią pagalbą rengiant ir organizuojant rinkimų procesą ir pasiūlyti ilgalaikę
paramą tikram demokratiniam pereinamajam laikotarpiui. Prireikus taip pat esame
pasirengę skirti reikalingą paramą tam, kad Tuniso valdžios institucijos patenkintų
būtiniausius poreikius.

Atsakydamas į Komisijos raginimus imtis skubių veiksmų dėl žiniasklaidos įstatymo
norėčiau gerbiamuosius Parlamento narius informuoti, kad mūsų diskusija su Vengrijos
valdžios institucijomis politiniu ir ekspertų lygiu yra intensyvi ir toliau vyksta. Šią savaitę
Komisija siųs aiškinamąjį raštą į Budapeštą siekdama gauti papildomų paaiškinimų. Norėčiau
dar kartą pabrėžti, kad, turint omenyje klausimo sudėtingumą, dirbame labai sparčiai. Taip
pat turiu pakartoti tai, ką sakė J. M. Barroso: kad mus labai drąsina Ministro Pirmininko V.
Orbáno politinis įsipareigojimas prireikus pataisyti įstatymą.

Esame visiškai įsitikinę, jog Vengrija imsis visų reikalingų priemonių siekdama užtikrinti,
kad įgyvendinant naująjį žiniasklaidos įstatymą būtų visapusiškai laikomasi su Europos
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žiniasklaidos laisve susijusių vertybių ir atitinkamų ES teisės aktų, taip pat Europos žmogaus
teisių konvencijos. Komisija šiuo atveju visapusiškai atliks savo, kaip Sutarčių sergėtojos,
vaidmenį.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad visiškai pasitikime Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos
įsipareigojimu ir entuziazmu. Matėme atsakingą Vengrijos, kuri siekia būti ypač veikli šį
svarbų pusmetį pirmininkaudama Tarybai, valdžios institucijų pasirengimą. Manome, kad
kartu galime toliau įgyvendinti Europos projektą. Esu tikras, kad Europos Parlamentas
parems šį darbą ir atliks savo vaidmenį lojalaus bendradarbiavimo dvasia. Akivaizdu, kad
įgyvendindami pagrindinius savo prioritetus turime daryti didelę pažangą per šį pusmetį.

Linkiu Tarybai pirmininkaujančiai Vengrijai visa ko geriausio per artimiausius šešis
mėnesius. Laukiame, kada galėsime naudingai kartu dirbti Europos labui.

[Plojimai]

Viktor Orbán,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (HU) Pone pirmininke, pirmiausia
norėčiau padėkoti Parlamento nariams, kurie šiandien mus pagerbė savo kalbomis šiose
įdomiose ir vertingose diskusijose. Šios diskusijos mums buvo per daug naudingos, kad
galėčiau trumpai per vieną minutę sureaguoti į pateiktus argumentus. Laikysiuosi nustatyto
laiko limito, tačiau man nieko kito nelieka, kaip tik atsakyti į kai kuriuos klausimus.

Pirma, kalbėsiu kaip Vengrijos Ministras Pirmininkas. Leiskite išreikšti nuostabą, kad tiek
daug rimtų ir gerbiamų žmonių, pvz., tie, kurie išsakė savo pastabas, iš tikrųjų yra suklaidinti.
Būtų nepagarbu ir nepatogu, ne tik jums, bet ir man, jeigu pateikčiau visą faktinių klaidų,
susijusių su Vengrijos žiniasklaidos įstatymu ir Vengrijos demokratija, kurias žmonės,
pradedant M. Schulzu, čia padarė sąrašą. Kad jūsų padarytų faktinių klaidų mastas būtų
aiškus, pateiksiu vieną pavyzdį: pagal Vengrijos žiniasklaidos įstatymą negalima bausti už
neproporcingus pranešimus ir už tai negalima skirti jokių finansinių baudų. Taigi, prieš
ką jūs protestuojate? Ir sąrašą galima tęsti be galo. Todėl norėčiau aiškiai pasakyti, jog
apgailestauju, kad buvote labai smarkiai suklaidinti ir apgauti. Dabar galiu aiškiai matyti,
jog šiose diskusijose negaliu net tikėtis, kad į mane būtų žiūrima kaip į sąžiningą žmogų,
ir viltis, kad Europos Parlamentas galės suformuoti nešališką, objektyvią nuomonę, su
kuria, tiesą sakant, mielai sutikčiau ir tęsčiau kalbą pagal nustatytą procedūrą.

Nepaisant to, noriu jums priminti, kad tikiu, jog M. Schulzo mintis, kad Vengrijos
pirmininkavimas Tarybai bus vertinamas ne pagal pristatytą programą, bet pagal jos
įvykdymą, yra vertinga. Galiu jums tik patarti tuo pačiu principu vadovautis vertinant
Vengrijos žiniasklaidos įstatymą, kuris jau kelias savaites galioja. Mielai nusiųsčiau jums
Vengrijos dienraščių ištraukas vokiečių kalba ir pamatytumėte, kad aistringos
D. Cohn-Bendito kalbos yra ne kas kita, kaip nekalto kūdikio garsai, palyginti su tuo, ką
spausdina Vengrijos spauda. Tiek dėl faktų tikslumo.

Kita vertus, žiniasklaidos įstatymo kritikams norėčiau priminti, kad gyvename XXI a. Kaip
galite manyti, kad interneto amžiuje kas nors Vengrijoje arba bet kurioje kitoje Europos
šalyje galėtų patirti nuomonės laisvės suvaržymų? Vengrijos rinkimų kampaniją iš esmės
laimėjome dėl nekontroliuojamo interneto ir socialinio tinklo „Facebook“. Kaip XXI a.
galite manyti, kad kas nors galėtų riboti laisvą nuomonių srautą? Mane šokiruoja, kiek
esate atsilikę.

Panašiai, siekdamas aiškumo, tenorėčiau pažymėti, kad žiniasklaidos įstatymu, su kuriuo
nesutinkate, buvo panaikintas komunistinio režimo laikais, 1986 m., priimtas spaudos
įstatymas, pagal kurį iki priimant naująjį žiniasklaidos įstatymą buvo leidžiama panaikinti
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dienraščius paprasčiausiai išbraukiant juos iš registro. Pastaruosius dvidešimt metų niekas
dėl to nesiskundė, nors tai buvo labiausiai demokratijai prieštaraujantis įstatymas. Todėl
siūlau šias diskusijas apie žiniasklaidos įstatymą tęsti protingai ir remiantis racionaliais
argumentais.

Ponios ir ponai, taip pat norėčiau jus informuoti, kad, priešingai nei teigė kai kurie čia
išsakiusieji nuomones, Vengrija atkuria teisinę valstybę. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai,
kad nors pastaraisiais metais tai nebuvo jūsų diskusijų tema, Vengrijos slaptosios tarnybos
tais metais buvo naudojamos politiniais tikslais ir dabar dėl to vyksta teisminis nagrinėjimas.
Vengrijoje policijai buvo liepta pavartoti jėgą prieš taikius žmones ir dabar dėl to
nagrinėjama baudžiamoji byla. Vengrijoje visuomenei svarbi informacija buvo klastojama
ir būtent dėl to mūsų ekonomika pateko į tokią padėtį, kokia yra dabar. Šiandien Vengrijoje
stiprėja teisinė valstybė, o pirmiau buvo vykdoma teisinės valstybės ardymo politika, kuri
dėl kažkokios priežasties niekada nesulaukė jokios jūsų kritikos. Klausydamas diskusijų
apie žiniasklaidos įstatymą, deja, turėjau padaryti išvadą, kad iš tikrųjų problemų jums kyla
ne dėl žiniasklaidos įstatymo, o dėl to, kad, laikydamiesi Europoje precedento neturinčio
solidarumo, vengrai dviejų trečdalių balsų dauguma Vengrijoje išrinko politinę jėgą. Tai,
be jokios abejonės, labai jaudinantis ir įdomus klausimas, ir esu įsitikinęs, kad tai gali būti
naudinga Europai.

Kadangi A. G. Lambsdorff pateikė ir asmeninę pastabą, leiskite į ją taip pat atsakyti. Pone
A. G. Lambsdorffai, kreipiuosi į jus kaip europietis į europietį, kaip vengras kreipiasi į
vokietį. Jūsų žiniasklaidos įstatyme yra nė kiek ne daugiau demokratijos nei vengriškajame
jo analoge, o jeigu ginčijate šį teiginį, darykite tai objektyviose diskusijose. Ir nesutinku, ar
tai sakytų vokietis, ar kas nors kitas, jog vien dėl to, kad keturiasdešimt metų gyvenome
diktatoriško režimo sąlygomis, kas nors galėtų abejoti tvirtu vengrų įsipareigojimu skatinti
demokratiją.

Žinoma, žiniasklaidos įstatymas gali ir turėtų būti kritikuojamas, ir laikau tai natūraliu
dalyku, tačiau tauta neturėtų būti įžeidinėjama. Ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad abejojimas
vengrų ir Vengrijos vyriausybės įsipareigojimu skatinti demokratiją yra vengrų įžeidimas…
(kalbą nutraukė plojimai). Leiskite užsiminti apie pareiškimą, kuriuo Vengrija kaltinama
žengianti diktatūros link. Buvau čia ir girdėjau tai savo ausimis. Prieš ką protestuojate?
Buvau čia ir girdėjau tai savo ausimis! Jūs grasinate man ir teigiate, kad Vengrija žengia
diktatūros link. Kas tai, jeigu ne vengrų įžeidimas? Ir turiu aiškiai pasakyti, kad visada ginsiu
savo gimtąją šalį Vengriją. Tai nėra žiniasklaidos įstatymų klausimas!

Kalbant apie europinius klausimus, jeigu leisite, dabar kalbėsiu kaip einantis Tarybos
Pirmininko pareigas. Manau, kad G. Verhofstadto nurodytas obligacijų rinkos klausimas
yra svarbus, ir norėčiau pareikšti, kad, Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos manymu,
ilgalaikiu laikotarpiu suformuoti obligacijų rinką yra reikalinga ir neišvengiama. Todėl
remiame Europos politikos sritis, kuriose Vengrijai ir ES valstybėms narėms nustatytos
prisijungimo prie euro zonos gairės, ir ši kryptis nustatyta visai Europos Sąjungai. Norėčiau
nurodyti vieną dalyką, t. y. kad turėtume savo pačių vyriausybes, nacionalines vyriausybes,
įtikinti euro obligacijų rinkos kūrimo dingstimi netaupyti įgyvendinant struktūrines
reformas. Todėl pirmiausia turime imtis reikalingų struktūrinių reformų, o paskui, manau,
bus įmanoma sukurti obligacijų rinką.

Kalbant apie Tunisą, norėčiau nurodyti, kad nuolat konsultuojamės su užsienio
atstovybėmis, taip pat remiame visas demokratines pastangas ir judėjimus už Europos
sienų ir kartu su užsienio atstovu tai pakankamai aiškiai parodysime. Tačiau neturime

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT52



priešinti šio klausimo pasaulinėms krikščionių persekiojimo tendencijoms. Reikia spręsti
abi problemas.

Galiausiai, ponios ir ponai, buvo daugybė komentarų, kuriais reiškiamas susirūpinimas
dėl neramios Vengrijos pirmininkavimo Tarybai pradžios ir kad tai galėtų padaryti žalos
mūsų pirmininkavimui Tarybai. Leiskite pasakyti, kad tai visiškai priklausys nuo jūsų. Mes
ir aš asmeniškai savo ruožtu esame pasirengę Tarybai pirmininkaujant Vengrijai domėtis
abiem šių dvilypių diskusijų gijomis ir abi plėtoti. Todėl jeigu manote, kad Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu norite aptarti Vengrijos ir ES politiką, norėčiau
pareikšti, kad esame tam pasirengę ir mums ši padėtis nė kiek nebus nepatogi. Žinoma, tai
nereiškia, kad esame dėl to patenkinti. Nesame patenkinti, kad kritiškos nuomonės dėl
Vengrijos supainiojamos su Europos politikos klausimais, tačiau nemanome, kad ši padėtis
yra nenatūrali. Europoje taip pat vadovaujamasi demokratijos principu, ir mes diskutuojame
demokratiškai.

Niekada nesitikėjau, kad Vengrijos pirmininkavimas Tarybai bus paprastos pergalės eitynės,
tarsi puiki karnavalo eisena, kurioje pasirodo modeliai ir visi paprasčiausiai tik ploja.
Niekada taip nemaniau! Puikiai žinau, kad mūsų laukia rimtos politinės diskusijos. Esu
tam pasirengęs, kad ir kokia tema būtų, ir leiskite patikinti, kad Vengrija ir Vengrijos
pirmininkavimas Tarybai turi pakankamai stiprybės, kad su būtinu rimtumu ir tvirtumu
būtų diskutuojama Vengrijos ir Europos klausimais, ir kad jokie išpuoliai, susiję su vidaus
politika arba Vengrijos reikalais, neprivers mūsų atsisakyti savo ES programų ir prioritetų,
ir pirmininkavimas Tarybai bus sėkmingas. Mano tikslas – paversti šį pusmetį, kuris kol
kas, atrodo, Europos Sąjungai yra vienas sudėtingiausių, vienu sėkmingiausių. Dėkoju jums
už man skirtą dėmesį.

Pirmininkas.   – Pagal Darbo tvarkos taisykles diskusijų pabaigoje galima kalbėti asmeniniu
klausimu. M. Schulz prašė jam leisti kalbėti tokiu asmeniniu klausimu.

(Nepritariamas murmesys)

Ponios ir ponai, vadovaujamės Darbo tvarkos taisyklėmis, kurias kartu patvirtinome.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone V. Orbánai, kreipėtės į mane
asmeniškai. Jūs taip pat tiesiogiai kalbėjote kai kuriems kitiems šio Parlamento nariams.
Norėčiau jums pateikti kai kurias mintis, susijusias su pastabomis dėl vengrų ir jūsų, kaip
vengrų atstovo, kad pasinaudotumėte jomis per artimiausius šešis mėnesius. D. Cohn-Bendit
savo biografijoje aprašė savo santykius su vengrais. Mano frakcijoje esama Europos
Parlamento narių, kurie buvo uždaryti komunistų kalėjimuose. Mano frakcijoje yra vienas
Parlamento narys, Miguel Angel Martínez Martínez, kuris Ispanijoje buvo kankinamas dėl
pasipriešinimo F. Franco režimui. Visi mes turime bendrą užduotį, jūs ir visi čia sėdintieji,
ir tai yra ginti demokratiją, pvz., nuo tokių žmonių, kurie šiandien čia mus pertraukia.

Nė vienas, kuris kritikuoja įstatymą, neįžeidžia vengrų. Galite būti tikras dėl vieno dalyko.
Šio Parlamento kairėje pusėje sėdintys nariai, ypač mano frakcija, pripažins, kad tokios
vertybės, kaip laisvė, demokratija ir teisingumas, yra mūsų bendros vertybės. Jeigu manome,
kad įstatymas neatitinka šių vertybių, tuomet kritikuosime įstatymą, tačiau tai nereiškia,
kad kritikuojame vengrus.

(Plojimai)

Pone V. Orbánai, jeigu visi rimtai į tai žiūrėsime, tuomet atsitiks kažkas, ko mums ir jums
reikia. Negalime sukurti klestinčios Europos ją skaldydami. Europa bus klestinti tik jeigu
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suverenios valstybės narės ir Europos Sąjunga su savo bendruomene dirbs kartu.
Nekurstykite vieno prieš kitą. Per artimiausius šešis mėnesius eisite Tarybos Pirmininko
pareigas. Norime, kad prisidėtumėte prie mūsų ginant Europos vertybes, o ne kurstant
Vengriją prieš Europą.

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Dėkoju, pone M. Schulzai. Ministre Pirmininke, dėkoju jums už jūsų kalbą
ir dalyvavimą. Pone D. Cohn-Benditai, ar taip pat norite kalbėti asmeniniu klausimu?

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai istorijoje,
esama akimirkų, – galiu tai pasakyti bet kuria kalba, – kai paprasčiausiai negalima peržengti
tam tikros ribos.

Ministre Pirmininke V. Orbánai, jūs didžiuojatės vengrais ir teisingai darote, tačiau
demokratija mums sako vieną dalyką, tiek A. de Tocqueville, tiek visi demokratijos
teoretikai: „Dauguma ne visada teisi“.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Pirmininkas.   – Pone D. Cohn-Benditai, turite kalbėti asmeniniu klausimu.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (FR) Ar jūs ten patylėsite? Kai V. Orbán šiame
Parlamente teigia, kad…

(Triukšmas Parlamente)

Ar jūs ten mobilizuojate kraštutinius dešiniuosius? Gerai, kad tai darote.

Kai jis šiame Parlamente teigia, kad mes kažką pasakėme prieš vengrus, tai – nacionalinis
populizmas; t. y. jis nori ne aptarti tam tikrą turinį, bet supriešinti vienus žmones su kitais.
Pone V. Orbánai, tai nedaro garbės Europos Sąjungai. Pakvietėte mus papietauti su jumis.
Dabar praradau apetitą; nepietausiu su jumis. Tai, ką padarėte, yra apgailėtina!

Gerard Batten (EFD).   – Pone pirmininke, kalbėsiu pagal tą pačią taisyklę, kad ir kokia ji
buvo, kuria ką tik pasinaudojo D. Cohn-Bendit. Norėčiau šiek tiek apsišviesti, nes jūs, pone,
esate daug geresnis Darbo tvarkos taisyklių žinovas nei aš. Vienintelė su kalbomis
asmeniniais klausimais susijusi taisyklė yra 151 straipsnyje, ir ja nustatyta, kad kalbėtojai
turi apsiriboti dėl jų pačių padarytais pareiškimais. Kokia taisykle vadovaujantis buvo leista
kalbėti M. Schulzui? Kokia taisykle vadovaujantis šiomis aplinkybėmis buvo leista kalbėti
D. Cohn-Benditui? Ar visi Europos Parlamento nariai lygūs, ar kai kurie iš jų lygesni?

(Plojimai)

Pirmininkas.   – Ponios ir ponai, tiesą sakant, V. Orbán kreipėsi tiesiogiai į M. Schulzą –
tokios yra aplinkybės – išreikšdamas susirūpinimą, kad tai gali įžeisti vengrų tautą. Tai
buvo jo žodžiai.

Parlamente iškelti klausimai buvo paaiškinti. Išsaugokime savo orumą. Tarybai
pirmininkaujanti Vengrija atliko svarbų pristatymą. Priėmėme Vengrijos pirmininkavimo
Tarybai programą, ją patvirtinome ir išgirdome kai kurių labai konkrečių pasisakymų apie
Vengrijos veiklą per artimiausius šešis mėnesius. Tai ypač svarbu mums visiems. Parodykime
savo pritarimą dar kartą ir po diskusijų ramiai išsiskirstykime, nes tai buvo labai rimtos
diskusijos. Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklėmis suteikiau žodį Parlamento nariams,
kurie prašė leisti pateikti asmeninius pareiškimus. Norėčiau padėkoti V. Orbánui už jo
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kalbą ir už tai, kad dalyvavo mūsų posėdyje ir pristatė Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
programą.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Dominique Baudis (PPE),    raštu. – (FR) Artimiausius šešis mėnesius jūs pirmininkausite
Tarybai ir jūsų laukia daugybė uždavinių. Pagrindinis jūsų prioritetas – išbristi iš krizės.
Esu įsitikinęs, kad jums pirmininkaujant Tarybai institucijos ir valstybės narės toliau puikiai
bendradarbiaus. Mūsų pareiga – užtikrinti ilgalaikį solidarumo ir stabilizavimo mechanizmų,
kurių vertingumas jau tapo aiškus, išsaugojimą.

Norėdami pasiekti savo tikslus taip pat turėsime daug dėmesio skirti tarptautinės finansų
sistemos reformai. Mes Europoje esame finansų rinkų reguliavimo ir priežiūros pirmtakai.
Prancūzijos pirmininkavimas G 20 yra galimybė, kuria turime pasinaudoti. Vieninga Europa
turėtų rodyti pavyzdį savo užsienio partneriams.

Europos kaimynystės politika yra pagrindinė Europos Sąjungos užsienio politikos priemonė.
Dėl jos mes palaikome stabilius santykius su savo artimiausiais kaimynais. Rytų partnerystė,
kuri yra vienas iš jūsų prioritetų, neturėtų būti skatinama pakenkiant Viduržemio jūros
regiono valstybių partnerystei. Viduržemio jūros valstybių sąjunga silpnėja ir ji lygiai taip
pat nusipelno mūsų dėmesio. Europa išlieka tvirta jos rėmėja. Ką ketinate daryti, kad ją
atgaivintumėte?

Ivo Belet (PPE),    raštu. – (NL) Tai, kad Vengrijos Ministras Pirmininkas aiškiai pabrėžė
savo norą pakoreguoti naująjį žiniasklaidos įstatymą, jeigu ES to pareikalautų, yra teigiamas
dalykas. Europos Komisija dabar turi visiškai nepriklausomai atlikti savo darbą. Tai
vienintelis būdas išsilaisvinti iš partijų politinių žaidimų. Žiniasklaidos pliuralizmas ir
spaudos laisvė yra pagrindinės Europos vertybės. Visos ES valstybės narės, ne tik Vengrija,
oficialiai įsipareigojo jas gerbti. Tai numatyta ES sutartyje ir Europos Vadovų Taryba yra
sudariusi oficialius susitarimus šiuo klausimu. Esame įsitikinę, kad Vengrijos vyriausybė
šioje srityje išsklaidys visas abejones.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Sveikinu Vengriją, pradėjus savo pirmąjį
pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Vengrija, perėmusi pirmininkavimo vairą iš senbuvės
narės Belgijos, pradeda pirmininkauti gana sudėtingu metu, nes ne visų Europos Sąjungos
valstybių narių ekonomika vienodai sėkmingai atsigauna po ekonominės ir finansų krizės.
Be to, reikės įdėti dar daugiau pastangų, kad ji būtų visiškai įveikta, todėl pritariu Vengrijos
nustatytiems prioritetams dėl Europos ekonomikos stabilizavimo, Europos Sąjungos
plėtros, energetikos ir romų integravimo klausimų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad
kuo skubiau reikėtų peržiūrėti Motinystės atostogų direktyvą, kuriai nepritarė valstybės
narės. Taip pat neaiškios Kovos su diskriminacija direktyvos perspektyvos, kuri vis dar
užblokuota Taryboje. Šie teisės aktai yra labai aktualūs Europos piliečiams, todėl jų ateitis
turi būti sprendžiama jų ateities klausimas sprendžiamas? kaip įmanoma greičiau. Be to,
raginčiau pirmininkaujančią šalį skirti daugiau dėmesio aukštojo mokslo modernizavimui,
kuris įtakoja jaunimo užimtumą. Džiaugiuosi, kad Vengrija savo programoje kaip vieną
iš prioritetų mini kovą su vaiku skurdu, tačiau raginčiau pirmininkaujančią šalį imtis
konkrečių veiksmų šioje srityje ir bendradarbiauti su Europos Komisija inicijuojant strategiją
ar teisės aktą dėl vaikų skurdo. Taigi linkiu Vengrijai sėkmingo pirmininkavimo per ateinantį
pusmetį gerinant Europos žmonių padėtį bei užtikrinant jų teises ir laisves.

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu. – Vengrijos parlamento patvirtintas žiniasklaidos
įstatymas akivaizdžiai prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijos, kuri užtikrina saviraiškos
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ir informacijos laisvę, 11 straipsniui. Pagal šį Vengrijos įstatymą įsteigtai kontrolės institucijai
nustatyta pareiga užtikrinti, kad žurnalistų pranešimai būtų „proporcingi“. Tai galėtų labai
suvaržyti spaudos laisvę ir atverti kelią savavališkiems sprendimams. Be to, tą pačią kontrolės
instituciją sudaro iš vienintelės vyriausybinės partijos išrinkti nariai. Tokia sudėtis jokiais
būdais nepadeda užtikrinti nei kontrolės institucijos sprendimų objektyvumo, nei jos, kaip
valdžios institucijos, nepriklausomumo nuo Vengrijos vyriausybės. Raginu Europos
Komisiją netrukus pradėti teisinį šio įstatymo ir jo įgyvendinimo tyrimą, o prireikus taikyti
Vengrijai priemones siekiant užtikrinti, kad šis įstatymas būtų pataisytas ir atitiktų
pagrindines vertybes, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Deja, Ministras Pirmininkas V. Orbán šias
diskusijas pradėjo pačiu blogiausiu įmanomu būdu, savo kalbos pradžioje griežtai
sukritikavęs komunistus siekdamas atitraukti dėmesį nuo savo didelės kaltės apsunkinant
Vengrijos ekonominę padėtį bei proporcingai didėjančio nedarbo ir skurdo, kurie dabar
paplitę šalyje, kartu vengdamas pripažinti demokratijos, saviraiškos laisvės pažeidimus,
profesinių sąjungų teises ir kitas darbo ir socialines teises, taip pat spaudos laisvės ir
pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus.

Su dideliu susirūpinimu stebime, kaip Europos Sąjungoje vyksta pokyčiai. Tarybai
pirmininkaujanti Vengrija nepateikė jokių įtikinamų atsakymų dėl šių problemų, kurių
esama ir kitose ES šalyse. Visiškai priešingai, einantis Tarybos Pirmininko pareigas V. Orbán
dar kartą patvirtino autoritarines nuostatas, primygtinai ragindamas liberalizuoti finansų
rinkas ir įgyvendinti struktūrines reformas, reikalingas norint visapusiškai pasiekti
kapitalizmo, kuriam tarnauja ES, tikslus.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) 2011 m. gvildensime daugybę
įvairių temų, pvz., vartotojų teisių direktyvą, finansinių paslaugų ir intelektinės nuosavybės
sričių teisės aktus ir pasirengimą būsimai 2014–2020 m. finansinei perspektyvai. Turėdama
tai omenyje tikiuosi, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija ir netrukus po jos
pirmininkausianti Lenkija prisidės prie šių konkrečių projektų įgyvendinimo ir pavers
mūsų šimtmečius trunkančią draugystę ES naudingu bendradarbiavimu.

Deja, Vengrijos pirmininkavimo Tarybai pradžią neabejotinai sugadino ir poveikį jai padarė
neseniai šalyje priimtas prieštaringas žiniasklaidos įstatymas. Briuselį pasiekus daugybės
Europos intelektualų pasirašytam laiškui, ES institucijos negalėjo nekreipti dėmesio į šį
klausimą. Iš šiandien prieinamos informacijos atrodo, kad dėl tam tikrų Vengrijos įstatymo
nuostatų, pvz., susijusių su Nacionalinės žiniasklaidos ir telekomunikacijų valdžios
institucijos paskyrimo ir paleidimo procedūromis, taip pat su šios institucijos kompetencijos
sritimis, gali kilti abejonių Vengrijos žiniasklaidos nepriklausomumu.

Tačiau griežta mano frakcijos, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcijos, reakcija reiškia ne vengrų tautos, bet Tarybai pirmininkaujančios valstybės
kritiką. Klausimas yra skubus. Atsižvelgiant į Vengrijos ir visos ES interesus, jis turėtų būti
nedelsiant išspręstas, kad galėtume sutelkti dėmesį visų pirma į skubiausiai spręstinus
klausimus, su kuriais susiduria visa Europa.

Robert Goebbels (S&D),    raštu. – (FR) V. Orbán teigia, kad jis yra demokratas. Kiekvienas
save gerbiantis demokratas turi sutikti su savo politinės veiklos kritika. Tačiau kai Vengrų
Ministras Pirmininkas bet kokią savo politikos kritiką apibūdina kaip išpuolį prieš vengrus,
jis daro didelę klaidą. Šiuo nacionalistiniu bandymu susigrąžinti diskusijas jis parodo, kad
dar nėra subrendęs kaip demokratas.
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Kinga Göncz (S&D),    raštu. – (HU) Niekas negali paneigti, kad Vengrijos pirmininkavimo
Tarybai pradžia buvo nerami. Tikėjausi, kad įtikinama Vengrijos Ministro Pirmininko kalba
Strasbūre išsklaidys abejones. Apgailestauju, kad taip nebuvo. Viktor Orbán prisistatė
Europos Parlamento frakcijoms ne kaip bendro sutarimo ir kompromiso siekiantis Europos
politikas, bet kaip populistinio ir nacionalistinio pobūdžio kalbas sakantis „kovotojas“,
kuris „saugo vengrus“ nuo „išpuolių“. Tačiau Europos Parlamento nariai neįžeidė nei vengrų,
nei Vengrijos vyriausybės, bet garsiai išsakė daug kritikos dėl nerimą keliančių „Fidesz“
veiksmų, įskaitant žiniasklaidos įstatymą. Iš esmės tai buvo euroskeptikai ir kraštutiniai
dešinieji, kurių kalbose buvo galima išgirsti įžeidžiantį toną, kai jie pastebimai vieningai
užsipuolė kritikavusiuosius Vengrijos vyriausybę. Mane liūdina tai, kad Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai programos įgyvendinimui galėtų pakenkti vyriausybės išpuoliai
prieš teisinę valstybę. Įvykių eiga po tokio neramaus starto, priešingai nei įspėjo Viktor
Orbán, priklausys ne nuo Europos Parlamento, bet nuo to, ar „Fidesz“ ir jo lyderis norės ir
galės savo šalyje ir Europoje vykdyti Europos vertybes atitinkančią politiką. Tiesą sakant,
Ministras Pirmininkas gali turėti ne dvi skrybėles, – vieną užsidėti namuose kaip vyriausybės
vadovas, o kitą dėvėti Europoje kaip einantysis Tarybos Pirmininko pareigas, – bet tik
vieną: t. y. politiko, kuris visada vienodai laikosi mūsų bendrųjų principų ir vertybių, kad
ir kur yra.

Zita Gurmai (S&D),    raštu. – Didžiuojuosi, kad mano šalis šiuo metu pirmininkauja
Tarybai. Be to, kad V. Orbáno vyriausybė nėra įsipareigojusi skatinti demokratijos, norėčiau
paminėti, kad tarp pirmininkavimo Tarybai prioritetų visiškai nėra lyčių lygybės klausimų.

Yra tik vienintelė tikėtina nuoroda į problemą ir – tuo metu, kai moterims Europoje gresia
niokojančios ekonomikos krizės padariniai, nes jų nedarbas didėja milžinišku tempu,
konservatyvios vyriausybės sumažino socialines paslaugas ir nustatė nepalankias
apmokestinimo sistemas, – tai nėra daug. Socialinė įtrauktis, demografiniai uždaviniai ir
kita yra labai svarbūs klausimai, tačiau moterų padėtis turi būti vertinama atskirai, nes jų
problemos ir poreikiai yra kitokie nei vyrų: darbo rinkoje, pensijų ir sveikatos priežiūros
modelio, apmokestinimo sistemų ir kitais požiūriais.

Prašau Vengrijos drąsiai išnaudoti rotacijos tvarka ES Tarybai pirmininkaujančių valstybių
narių įtaką atstovaujant moterų interesams. Užtikrinkite, kad Taryba patvirtintų Motinystės
atostogų direktyvą, nes Parlamentas už ją balsavo; apsaugokite seksualines ir reprodukcines
sveikatos teises (pirmiausia, žinoma, Vengrijoje); dirbkite siekdami įgyvendinti strategijos
„Europa 2020“ lyčių lygybės aspektus; ir stenkitės, kad ES biudžete būtų atsižvelgta į lyčių
lygybės aspektus.

Ivailo Kalfin (S&D),    raštu. – (BG) Norėčiau pasveikinti V. Orbáną su Vengrijos
pirmininkavimo Tarybai pradžia. Visi jums linkime sėkmingai pirmininkauti Tarybai.
Suprantama, kad šis noras tarp naujųjų valstybių narių ypač stiprus. Vienas iš nurodytų
Vengrijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų – Šengeno erdvės plėtra. Šis klausimas ypač
svarbus Bulgarijos socialistams ir visiems Bulgarijos piliečiams. Nuo pirmosios narystės
ES dienos, 2007 m. sausio 1 d., Bulgarijos valdžios institucijos dirba siekdamos, kad
Bulgarija taptų patikima ES išorės siena. Dabar, 2011 m. pradžioje, ši užduotis yra beveik
užbaigta. Tikiuosi, jog Tarybai pirmininkaujanti Vengrija užtikrins, kad Europos Vadovų
Taryba iki 2011 m. vidurio patvirtins Bulgarijos ir Rumunijos narystei Šengeno erdvėje
naudingą rezoliuciją. Artimiausiomis savaitėmis patenkinus paskutinius likusius techninius
reikalavimus, Europos Vadovų Taryba turės apsispręsti dėl Bulgarijos ir Rumunijos
priėmimo į Šengeno erdvę nenustačius jokių papildomų politinių sąlygų.
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Tunne Kelam (PPE),    raštu. – Raginu Tarybai pirmininkaujančią Vengriją išnagrinėti
judėjimo laisvės problemas švietimo ir darbo rinkos srityse. Šiandien siekiant abipusio
skirtingų valstybių narių mokymo institucijose įgyto išsilavinimo, taip pat įvairiose darbo
rinkose įgytos patirties pripažinimo susiduriama su daugybe kliūčių.

Dabartinė padėtis: kol Komisija atlieka pažangos švietimo srityje vertinimą, raginu Tarybai
pirmininkaujančią Vengriją užtikrinti, kad ši problema taip pat būtų atsakingai sprendžiama
Taryboje. Reikia įtikinti valstybes nares susitarti dėl paprastesnių išsilavinimo, nepaisant
to, kurioje šalyje jis buvo įgytas, pripažinimo procedūrų.

Palankiai vertinu Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos norą aktyviau kurti integruotą
Europos dujų vamzdyno sistemą, kuri padėtų panaikinti kai kurių valstybių narių, įskaitant
Estiją, Latviją ir Lietuvą, izoliaciją.

Norėčiau naujai Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei priminti, kad Europos
Parlamentas patvirtino du svarbius dokumentus dėl energijos solidarumo ir saugumo,
kuriuos turi įgyvendinti Taryba. Tikiuosi, kad Europos Vadovų Taryba vasario mėn.
susitikime susitars dėl naujosios Europos energijos strategijos. Joje taip pat turėtų būti
numatytas Baltijos jūros energijos jungčių planas.

Krzysztof Lisek (PPE),    raštu. – (PL) Visiškai remiu Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
prioritetus dėl jų europietiškumo ir panašumo į visos ES interesus. Atstovauju šaliai, kuri
perims pirmininkavimą Tarybai, ir norėčiau paskelbti, kad mes glaudžiai bendradarbiausime
su Tarybai pirmininkaujančia Vengrija. Tinkamai bendradarbiaujant Lenkijos, Kipro ir
Danijos trejetui bus lengviau nuosekliai perduoti pirmininkavimą Tarybai.

Esu labai patenkintas Vengrijos pareiškimu dėl jos įsipareigojimo plėtoti Rytų partnerystę
ir Europos kaimynystės politiką. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ES plėtra yra vienas
iš Vengrijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų. Tai, kad Vengrija ir Lenkija laikosi tokių
panašių pozicijų dėl ES plėtros, turėtų padėti užtikrinti šio klausimo tęstinumą Tarybai
pirmininkaujant Lenkijai. Tikiuosi, kad gegužės mėn. organizuojamame Rytų partnerystės
aukščiausiojo lygio susitikime nebus vien apibendrinamas šios iniciatyvos įgyvendinimo
per dvejus jos egzistavimo metus procesas, bet bus pasiekti konkretūs rezultatai bevizio
režimo, prekybos ir energetikos srityse.

Panašiai, kaip ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija, Lenkija mano, kad reikia bendro
požiūrio į teisingumą ir laisvę, dėl to didinant asmens duomenų apsaugą ir puoselėjant
pilietines teises ir bendras vertybes visoje ES. Vienu iš prioritetų raginama tausiai naudoti
išteklius, taip siekiant užtikrinti ankstesnių Ispanijos ir Belgijos pirmininkavimo Tarybai
tikslų tęstinumą ir atkreipiant dėmesį į dideles Komisijos pastangas šioje srityje. Labai
svarbu, kad įgyvendinant planuotas priemones būtų atsižvelgiama į valstybių narių sąlygų
ir galimybių įvairovę.

Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Sveikinu Vengriją parengus programą,
kurioje prioritetas teikiamas ekonomikos augimui ir Europos padėčiai pasaulyje. Vienas
svarbių pirmininkavimo Tarybai darbotvarkės klausimų yra susijęs su Šengeno erdvės
išplėtimu prie jos prisijungiant Rumunijai ir Bulgarijai. Rumunija taip pat įsipareigojo labai
atsakingai prisijungti prie Šengeno erdvės. Dėjome daug pastangų, kad ES išorės siena
taptų saugi ir, kaip patvirtinta ataskaitose dėl mano šalies prisijungimo prie Šengeno erdvės,
Rumunija yra pasirengusi įgyvendinti Šengeno acquis. Rumunija turėtų būti vertinama
tiesiog pagal tokius pat kriterijus, kokie buvo taikomi valstybėms, iki mūsų prisijungusioms
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prie Šengeno erdvės. Esu įsitikinęs, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija parems šio
klausimo sprendimą.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    raštu. – (RO) Dėkoju jums už pareikštą paramą Šengeno
erdvės išplėtimui į Bulgariją ir Rumuniją. Tai, ką sakėte apie daug dėtų pastangų, yra tiesa.
Rumunija pridėjo daug finansinių ir žmogiškųjų pastangų. Kartu su Prancūzijos ir Vokietijos
grupės EADS parama įgyvendintos sistemos yra moderniausios Europos Sąjungoje. Tvirtai
manau, kad, pvz., Rumunijos jūros siena yra kur kas geriau apsaugota nei kitose Šengeno
erdvės valstybėse narėse.

Visos Rumunijos vertinimo ataskaitos yra teigiamos. Ji įgyvendino visus Šengeno acquis
reikalavimus. Įprasta gauti atsakymą, atitinkantį ES taisykles. Šiame procese reikalinga
Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos parama.

Kitas svarbus Vengrijos pirmininkavimo Tarybai darbotvarkės klausimas yra susijęs su
Dunojaus strategijos propagavimu. Dunojaus strategija yra bendras projektas, kuriame
visi partneriai turi įgyvendinti savo įsipareigojimus siekdami užtikrinti, kad ji veiktų ir būtų
įgyvendinti patvirtinti uždaviniai. Programa turi pradėti veikti, kad būtų įgyvendinti
strateginiai prioritetai nepadidinant dabartinėse biudžeto eilutėse numatytų lėšų. Numatytas
lėšas turi papildyti dalyvaujančių valstybių įnašai ir, galimas daiktas, perskirstytos lėšos iš
nepanaudotų segmentų.

Cristian Dan Preda (PPE),    raštu. – (RO) Palankiai vertinu tai, kad Europos Sąjungos
Vadovų Tarybai pirmininkaujanti Vengrija savo šešių mėnesių programoje numatė paramą
Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimui prie Šengeno erdvės kaip tikrą europinės integracijos
laimėjimą siekiant suteikti naudos Europos Sąjungos piliečiams. Pagal Ministro Pirmininko
Victoro Orbáno pristatytą dokumentą Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pareiškia:
„Norėtume, kad šios dvi valstybės narės kuo greičiau prisijungtų prie Šengeno erdvės, nes
jos atitinka visas būtinas sąlygas.“ Šis pareiškimas padaromas tuomet, kai diskusijos dėl
dviejų šalių, kurios įstojo į ES 2007 m., prisijungimo prie Šengeno erdvės, atrodo, pereina
iš griežtai techninio pobūdžio lygmens į politinį. Jau kalbama apie galimybę tai atidėti,
nors techniniai reikalavimai visiškai įgyvendinti. Būtent dėl to manau, kad reikia stengtis
sukurti pasitikėjimą. Todėl dialogas išlieka labai svarbia priemone. Be jo Bulgarijos ir
Rumunijos europiečiai vis dar jausis atskirti ir diskriminuojami. Ar mums iš tikrųjų reikia
antrarūšių Europos piliečių?

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Sportas yra vienas iš Vengrijos pirmininkavimo
Tarybai prioritetų. Tai labai svarbi žinia sportuojančiam pasauliui ir, svarbiausia, milijonams
europiečių, kurie užsiima mėgėjų sportu arba rekreacine fizine veikla. Nors sukurta nauja
teisinė sistema, nedaug pasiekta Europoje kuriant geresnes sąlygas finansuoti sporto
užsiėmimus. Neprofesionalų sporto klausimas nekeliamas viešose diskusijose ir
neaptariamas socialiniuose moksliniuose tyrimuose, o jo vaidmuo užkertant kelią ligoms
ir gerinant europiečių gyvenimo sąlygas ir kokybę nepakankamai įvertinamas. Nuolatinės
mankštos nauda gali būti suskirstyta į keturias grupes: nauda sveikatai, socialinė nauda,
ekonominė nauda ir politinė nauda. Neprofesionalų sportas suteikia galimybę pasiekti
daugybę politinių tikslų, įskaitant sveikatos ir kultūros, švietimo, socialinės integracijos,
kovos su diskriminacija skatinimo, nusikalstamumo mažinimo ir kovos su priklausomybe
nuo narkotikų tikslus. Sportas taip pat siejasi su mažesnėmis sveikatos priežiūros išlaidomis.

Todėl norėčiau atkreipti Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos dėmesį į rašytinę Europos
Parlamento deklaraciją Nr. 62/2010 dėl didesnės Europos Sąjungos paramos mėgėjų
sportui, kurio bendraautorė esu. Deklaracijoje patvirtinamas mūsų įsipareigojimas rūpintis
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sportu ir gerinti Europoje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę. Joje raginame komunikate
dėl sporto tinkamą dėmesį skirti mėgėjų sportui ir užtikrinti pakankamą ES sporto
programos finansavimą. Didesnė ES parama neprofesionalų sportui reiškia paramą
sveikesniam milijonų europiečių gyvenimo būdui.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Svarbiausias Vengrijos pirmininkavimo
Tarybai šūkis – „Stipri Europa“. Krizė ir iki šiol valstybėse narėse priimti sprendimai parodė,
kad, siekiant įvykdyti dabartinius uždavinius, mums reikia vieningesnės, o ne
susiskaldžiusios Europos. Kova su krize, valstybių narių valstybės skolos problemos
sprendimas ir nuolatinės priemonės, kurių tikslas – užtikrinti euro zonos stabilumą ir
sustiprinti ekonomikos valdyseną, turėtų būti prioritetai. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
viltis deda į „žmogiškąjį ryšį“ ir, svarbiausia, kylantį užimtumo lygį. Europa siekia tvaraus
augimo, kuris turėtų būti užtikrinamas darbo vietų kūrimu ir socialine įtrauktimi.
Atsižvelgiant į poreikį padidinti dujų tiekimo saugumą, turėtume imtis priemonių ir kuo
greičiau sukurti bendrą energetikos politiką. Regioninis aspektas, kurį galima pastebėti
veiklos programoje, turi būti palankiai vertinamas. Tai taip pat apima Dunojaus strategiją,
romų strategiją ir su Rytų partneryste susijusius klausimus. Taip pat esama planų išplėsti
Šengeno erdvę prie jos prijungiant Rumuniją ir Bulgariją. Tai labai svarbus klausimas, nes
visos valstybės narės turėtų naudotis vienodomis teisėmis. Taip pat kalbama apie Kroatijos
stojimo derybų užbaigimą Tarybai pirmininkaujant Vengrijai. Atsakinga plėtros politika
turėtų padėti Europos žemyne sukurti stabilumą, taiką ir sanglaudą. Belgijos pirmininkavimo
Tarybai darbo atramos taškas buvo Europa tikrąja šio žodžio prasme. Tai nereiškia, kad
nacionalinis požiūris, kurį, atrodo, pasirinko Vengrija, negali būti suderinamas su Bendrijos
požiūriu ar net prieštarauti jam.

Csaba Sógor (PPE),    raštu. – (HU) Kalbėdami apie Vengrijos pirmininkavimą Tarybai
daugybė žmonių kritikavo kilimą, kuris buvo panaudotas kaip viena iš pirmininkavimo
Tarybai įvaizdžio dalių, ypač ta jo dalis, kurioje vaizduojamas 1848 m. įvykių žemėlapis.
Šis žemėlapis – tai 1848 m. Europa. Be kita ko, simbolinė jo reikšmė yra ta, kad jau 1848 m.
Vengrija kovojo dėl Europoje gyvenančių žmonių laisvės, įskaitant spaudos laisvę. Pagal
kilmę esu Transilvanijos vengras ir Rumunijos pilietis. Būdamas šios šalies pilietis norėčiau
pakomentuoti Šengeno erdvės išplėtimo procesą. Dvylika naujausių valstybių narių
įsipareigojo dalyvauti kuriant bendrą Europą tikėdamosi, kad joms bus taikomos tokios
pat teisės ir pareigos, kaip ir senosioms valstybėms narėms. Rumunija taip pat manė, kad,
įgyvendinusi atitinkamus techninius reikalavimus, ji galėtų iš anksto nustatytą datą tapti
Šengeno erdvės, t. y. erdvės be vidaus sienų, dalimi. Dabar galime girdėti kalbų, kad kai
kurios valstybės narės ketina nustatyti Rumunijai papildomas sąlygas, be tų, kurios buvo
iš anksto nustatytos. Prašau Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos padaryti viską, kas jos
galioje, užtikrinant bendrų taisyklių laikymąsi, o tiems, kurie nesutinka, priminti tokio
sprendimo labai neigiamus padarinius, nes ES patikimumo išlaikymas atitinka visų mūsų,
visų dvidešimt septynių vyriausybių interesus. Galiausiai viena paskutinė mintis dėl kilimo:
kilimas yra naudingas daiktas ir mums tarnauja: žmonės gali net nusivalyti kojas į jį.
Vadinasi, Vengrijos pirmininkavimo Tarybai šūkis „Stipri Europa“ reiškia tarnavimą. Mes,
Rumunijos, Slovakijos ir Europos mažumos, būsime jūsų partneriai.

Michèle Striffler (PPE),    raštu. – (FR) Vengrija pirmininkauti Tarybai pradeda Europai
labai svarbiu metu, kai tam tikros valstybės narės vis dar susiduria su didele ekonomikos
ir socialine krize. Euro stabilumas turi būti vienas iš Vengrijos pirmininkavimo Tarybai
prioritetų, ir neabejoju, kad Taryba, kovodama su pinigų spekuliacijomis, padarys viską ir
padarys didelę pažangą Europos ekonomikos valdysenos srityje.
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Antra, kreipiuosi į Tarybai pirmininkaujančią Vengriją, prašydama padaryti viską, kad ji,
bendradarbiaudama su kitomis Europos institucijomis, sukurtų tikrą Europos romų
įtraukties strategiją. Šio pobūdžio strategijos įgyvendinimas man yra ypač svarbus ir
norėčiau, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija spręstų šį klausimą.

Galiausiai norėčiau solidarizuotis su Vengrijos vyriausybe dėl ginčų, kurie per keletą pirmųjų
Vengrijos pirmininkavimo Tarybai dienų kilo visų pirma dėl žiniasklaidos įstatymo. Niekas
nė kiek neabejoja, kad Vengrija yra demokratiška šalis, ir V. Orbán nurodė, kad jis būtų
pasirengęs pakeisti tą įstatymą, jeigu Komisija nustatytų kokius nors Europos teisės
neatitikimus. Raginu kiekvieną būti atsakingą ir liautis be reikalo ginčijusis.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Vengrija pirmininkavimą ES perima tokiu laiku, kai
tęsiasi ekonomikos ir finansų krizė. Paskutinės Tarybai pirmininkaujančio kartu su Ispanija
ir Belgija trejeto šalies programos pagrindinės temos yra romų integracija, energetikos
strategija, plėtros procesas ir visuomenės dalyvavimas Europos projekte. Ekonomikos
atgaivinimo požiūriu programoje pripažįstama, kad finansinio stabilizavimo mechanizmo
institucionalizavimas ir Europos pusmetis yra labai svarbūs. Manau, kad ekonominio
bendradarbiavimo ir koordinavimo stiprinimas yra ypač svarbus kaip priemonė, padedanti
didinti Europos konkurencingumą bei inovacijas ir taip užkirsti kelią ir (arba) numatyti
krizes ateityje. Kartu su direktyvos dėl transporto tinklų pakeitimais bus patvirtinta naujoji
2011–2020 m. transporto strategija, kurios yra labai svarbios siekiant sukurti vidaus rinką
ir socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Kelių transportas, ES upių navigacija ir
Galileo sistemos įgyvendinimas yra kitos temos, kurias aptarsime. Regioninė politika vėl
pasirodo esanti svarbiausias visos Vengrijos strategijos dalykas, joje numatyta galimybė
kompleksiškai reaguoti į ekonomikos krizę ir regionų skirtumus. Atrodo, kad Vengrijai
pirmininkaujant Tarybai svarbiausias diskusijų klausimas bus lėšos daugiametei finansinei
programai po 2014 m.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    raštu. – (RO) Ministrų Tarybai pirmininkaujanti Vengrija
patvirtino savo plataus masto uždavinį stiprinti Europos Sąjungos institucinį, ekonominį,
socialinį ir politinį aspektus. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija taip pat įsipareigojo
patvirtinti ir pradėti įgyvendinti ES Dunojaus strategiją. Tai atliks ypač svarbų vaidmenį
visose valstybėse, kurios ribojasi su Dunojumi, ir padės konsoliduoti Europos integracijos
procesą Vakarų Balkanų regione.

Nekantriai laukiame, kad bus paskelbta Baltoji knyga dėl Europos Sąjungos 2011–2020 m.
transporto strategijos, kuri yra pagrindinė ekonomikos vystymosi ir Europos Sąjungos
ekonomikos ir socialinės sanglaudos sritis.

Atsižvelgdami į prasidėjusias diskusijas dėl būsimos finansinės perspektyvos raginame
Tarybai pirmininkaujančią Vengriją paspartinti Taryboje diskusijas dėl šio dokumento,
kad TEN-T peržiūros procese būtų galima atsižvelgti į tų diskusijų išvadas.

Turint omenyje tai, kad kas šeštas ES gyvenantis asmuo susiduria su skurdo pavojumi,
raginame Tarybą laikyti skurdo mažinimą pagrindiniu prioritetu ir šiuo tikslu patvirtinti
konkrečias priemones.

Taip pat palankiai vertinu Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ketinimus sudaryti politinį
susitarimą dėl Europos romų integracijos strategijos, taip pat ketinimus pradėti įgyvendinti
Europos neįgalumo strategiją.

Rafał Trzaskowski (PPE),    raštu. – (PL) Stipri Europa, veiksmingos ES ekonomikos
valdysenos sukūrimas, draugiškų santykių su ES kaimynais atkūrimas; norime remti Tarybai
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pirmininkaujančią Vengriją jai įgyvendinant šiuos prioritetus. Mums taip pat labai svarbu,
kad pirmininkaudama Tarybai Vengrija tikisi glaudžios partnerystės su Europos Parlamentu.
Yra dar vienas klausimas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį kaip Parlamento narys,
sprendžiantis institucinius klausimus, ir kartu šalies, kuri iš Vengrijos perims
pirmininkavimą Europos Sąjungai, atstovas. Vengrijos pirmininkavimas Tarybai yra labai
svarbus ne tik dėl jos prioritetų, kurie sutampa su Lenkijos prioritetais, bet ir dėl to, kad tai
vis dar yra pereinamojo laikotarpio pirmininkavimas Tarybai. Lisabonos sutartimi Tarybai
pirmininkaujančios valstybės narės vaidmuo buvo sumenkintas, tačiau šis vaidmuo dar
nėra iki galo nustatytas ir dabar yra paskutinė galimybė tai padaryti. Priemonių įvairovė,
kuria vėliau galės pasinaudoti lenkai, priklausys nuo to, kokią vietą Tarybai
pirmininkaujančiai Vengrijai pasiseks rasti sprendžiant tokį institucinį galvosūkį, kokia
yra ES. Dėl šios priežasties su dar didesniu susidomėjimu stebėsiu jos darbą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Vengrija iš Belgijos perima pirmininkavimą
Tarybai. Šios dvi valstybės narės negali būti labiau skirtingos. Viena įkūnija tradicinę
Europos valstybę, o kita yra šalis, vis dar ieškanti kelio į Europą. Tikiuosi, kad Tarybai
pirmininkaujanti Vengrija seks Belgijos parodytu pavyzdžiu ir didžiausią dėmesį skirs
bendriesiems Europos interesams. Tarybai pirmininkaujanti Vengrija pristatė išsamų
prioritetų sąrašą. Siekdama vieno iš prioritetų – ES arčiau piliečių – Vengrija nusistatė
uždavinį įgyvendinti Pagrindinių teisių chartiją. Tai turėtų būti įdomu, jeigu atsižvelgsime
į tai, kad šiuo metu Vengriją užplūdo tarptautinės kritikos lavina dėl jos naujojo žiniasklaidos
įstatymo ir šis įstatymas aiškiai prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
11 straipsniui. Būdama visateisė Biudžeto komiteto narė ypač domiuosi pokyčiais
padidėjusios finansų priežiūros ir nuolatinio krizės mechanizmo srityje. Belgija parodė
gerą pavyzdį ir rodė kelią, didžiausią dėmesį skirdama socialiniams klausimams. Tikėkimės,
kad Vengrija eis šiuo keliu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

6. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkė.   – Kitas darbotvarkės punktas yra balsavimas.

(Apie rezultatus ir kitas balsavimo detales: žr. Protokolą)

6.1. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse
(A7-0307/2010, Françoise Grossetête) (balsavimas)

6.2. Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (angl. FLEGT)
savanoriškas partnerystės susitarimas (balsavimas)

6.3. ES ir Kamerūno susitarimas dėl miškų teisės aktų (A7-0371/2010, Yannick Jadot)
(balsavimas)

6.4. ES ir Kongo susitarimas dėl miškų teisės aktų (A7-0370/2010, Yannick Jadot)
(balsavimas)

6.5. EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas
(balsavimas)
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6.6. EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas
(balsavimas)

6.7. Tarptautinis įvaikinimas Europos Sąjungoje (balsavimas)

6.8. Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
(B7-0021/2011) (balsavimas)

– Prieš balsavimą dėl 4 pakeitimo:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – Ponia pirmininke, norėčiau pasiūlyti F. K. Brantner ir
savo žodinį šio 4 pakeitimo pakeitimą, pašalinant paskutiniąją dalį. Ji turėtų skambėti taip:
„Ragina Serbiją įsitraukti į dialogą su Kosovu neskelbiant naujų derybų dėl jos statuso“.

Tikiuosi, kad dėl to mane palaikysite.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, šiomis aplinkybėmis norėčiau
rekomenduoti, kad balsuotume už tai.

(Žodinis pakeitimas buvo priimtas)

– Prieš balsavimą dėl 8 pakeitimo:

Jelko Kacin (ALDE).   – Ponia pirmininke, atsižvelgiant į žmogaus teisių svarbą, norėčiau,
kad dėl 8 pakeitimo vyktų vardinis balsavimas. Jis būtų skirtas keistam ir nevykusiam
Serbijos vyriausybės sprendimui nedalyvauti Nobelio taikos premijos apdovanojimo
ceremonijoje Osle. Šiuo pakeitimu kartu pritariama Serbijos ombudsmeno sprendimui
atvykti į šią ceremoniją Serbijos žmonių vardu. Tai žinia Serbijai, ir visos būsimosios šalys
kandidatės patvirtina, kad derėjimasis dėl žmogaus teisių yra nepriimtinas.

Kad sulaukčiau didesnio šio pakeitimo palaikymo, taip pat noriu pasiūlyti labai trumpą
žodinį – iš esmės kompromisinį – pakeitimą, kurį parengė Maria Eleni Koppa. Noriu pridėti
žodį „pradinis“ tarp žodžių „vyriausybė“ ir „sprendimas“, taigi formuluotė būtų:
„Apgailestauja dėl vyriausybės pradinio sprendimo nedalyvauti Nobelio taikos premijos
apdovanojimo ceremonijoje Osle gruodžio 10 d.; kita vertus, pritaria ombudsmeno
iniciatyvai atvykti į šią ceremoniją kaip atsakingam ir pagirtinam sprendimui“.

Primygtinai raginu visus savo kolegas palaikyti šį pakeitimą.

(Žodinis pakeitimas nebuvo priimtas)

(Pirmininkė pritarė prašymui dėl vardinio balsavimo)

6.9. Europos Bendrijų ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
(A7-0362/2010, Jelko Kacin) (balsavimas)

6.10. Europos iniciatyva dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų
(A7-0366/2010, Marisa Matias) (balsavimas)

6.11. Astmos inhaliatoriai (balsavimas)

6.12. Haičio atstatymas praėjus vieneriems metams po žemės drebėjimo:
humanitarinė pagalba ir atstatymas (B7-0023/2011) (balsavimas)
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6.13. Laisvės reikšti savo mintis ir įsitikinimus pažeidimas ir diskriminacija dėl
seksualinės orientacijos Lietuvoje (balsavimas)

Pirmininkė.   – Tuo balsavimas baigiamas.

7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Pirmininkė.   – Dabar pereisime prie paaiškinimų dėl balsavimo.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija antrajam svarstymui: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Ponia pirmininke, šiandien pasiekėme istorinį kompromisą
dėl šios pacientų teisių direktyvos. Manau, kad tai nepaprastai svarbus istorinis susitarimas,
kurį pasirašėme nuo tada, kai esu Parlamente. Tai istorinis kompromisas, kurį sutvirtino
dvi gerokai per ilgai viena nuo kitos atitolusios šalys, tai yra Parlamentas ir Taryba. Sunkiai
dirbę, dabar padarėme pažangą ir pasiekėme kompromisą, duosiantį naudos pacientams,
kuriems nereikės laukti nepagrįstai ilgą laiką, ir kartu atradome pusiausvyrą, užtikrinsiančią,
kad valstybės narės sugebės stebėti tai, kas vyksta tiek medicinos, tiek finansiniu požiūriu.

Rezultatas, kurį čia šiandien pasiekėme, yra nepaprastai geras ir duosiantis naudos
pacientams ir valstybėms narėms. Manau, kad pirmiausia ta proga reikia pasveikinti
derybininkus, o paskui, žinoma, ir svarbiausia, pasveikinti Europos gyventojus, sulaukus
šio rezultato, už kurį čia šiandien nubalsuota.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iki šiol buvo per daug
abejonių ir netikrumo dėl galimybių gauti gydymą ir sumokėti už sveikatos priežiūros
paslaugas kitose valstybėse narėse. Direktyva, kuriai šiandien pritarėme, pagaliau leis
visiems pacientams turėti nemažai teisių ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis
visoje Europoje.

Ja siekiama anaiptol ne savaime skatinti sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse
narėse, o užtikrinti jų prieinamumą, saugumą ir kokybę, kai tai naudinga ar būtina. Mums
reikia daugiau informacijos ir aiškumo, kai kalbama apie teisės normas, taikomas sveikatos
priežiūrai, teikiamai kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje asmuo yra apdraustas.

Dabartinė padėtis yra nepatenkinama. Šia direktyva pacientams bus pasiūlyta svarbi
galimybė rinktis, paremta jų poreikiais, o ne lėšomis, taip pat paremta informacija, o ne
priverstiniu paslaugos teikimu.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos Ispanijos delegacija balsavo už, kaip
ir likusioji mūsų frakcijos dalis, tačiau išvykdamas iš čia nesijausiu patenkintas, aiškiai
nepareiškęs savo susirūpinimo dėl į šią direktyvą įtraukto organų transplantavimo klausimo.
Jis buvo įtrauktas nepaisant Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
sprendimo, vien dėl užsispyrėliškos Tarybos nuostatos į šią direktyvą įtraukti
transplantavimą.

Tikiuosi, kad šio klausimo įtraukimas nekenkia gerų teisės aktų, kuriuos priėmėme šiame
Parlamente, veiksmingumui, kitaip tariant, direktyvai dėl transplantavimo arba veiksmų
plano, kuris labai neseniai buvo priimtas beveik vieningai. Norėčiau pasakyti, kad būsime
budrūs užtikrindami, kad transplantavimo įtraukimas nepakenktų puikiam darbui,
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nuveiktam tokių sėkmingų organizacijų, kaip Ispanijos nacionalinė transplantacijos
organizacija, ir, žinoma, norui išgelbėti 20 000 gyvybių, kuriuos įtraukėme tiek į direktyvą
dėl transplantavimo, tiek į veiksmų planą, kurį, kartoju, čia priėmėme.

Todėl norėčiau tai paaiškinti ir pasakyti, jog ir toliau užtikrinsime, kad šiuo atžvilgiu ši
direktyva būtų tinkamai įgyvendinama.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Ponia pirmininke, šiandien čia ir vėl susirinkome
dėl to, ką bandė prastumti žmonės, kurių neišrinko, būtent – Europos Teisingumo Teismas,
kuris įvairiais sprendimais darė spaudimą sąžiningai išrinktoms institucijoms, kad taip pat
prisidėtų sudarant šią direktyvą, už kurią šiandien buvo balsuota.

Norėčiau pasakyti, kad aiškiai esama kažko iš esmės gero, kas pasakytina apie europiečių
galimybių gauti deramą sveikatos priežiūrą pagerinimą. Tačiau problemos, kurias sukurs
ši direktyva, aiškiai nustelbia naudą, kurią ji turėtų teikti. Ką darysime, pavyzdžiui, jei kurios
nors konkrečios šalies sveikatos priežiūros sistemai bus taikomas toks spaudimas, kad eilės
taps nebesutvarkomos? Ką darysime, jei gydytojai pradės žmones masiškai siųsti į kurią
nors šalį – žinoma, iš anksto įgaliojus tą daryti, bet vis dėlto? Tai galėtų būti Danija, iš kur
atvykau, Vokietija, Nyderlandai ar kita Europos Sąjungos šalis, kuriose sveikatos priežiūra,
kaip žinoma, yra aukštos kokybės. Tai reikš, kad tos šalies gyventojai atsidurs eilės gale,
tačiau bet kokiu atveju jie neturi atsidurti nepalankioje padėtyje, nes būtent jie, mokėdami
mokesčius, susimokėjo už deramą sveikatos priežiūros sistemą.

Todėl norėčiau aiškiai pareikšti, kad trūkumai ir galimos nesėkmės, kuriuos ši direktyva
gali sukelti nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms, aiškiai nustelbia naudą, kurią
minėjo mano kolegos Parlamento nariai.

Jim Higgins (PPE).   – Ponia pirmininke, M. Messerschmidt yra teisus. Teisingumo Teismas
tai užvertė ant mūsų, tačiau džiaugiuosi tuo ir noriu pagirti F. Grossetête už tai, kad parengė
puikų pranešimą, nes pagal šią direktyvą pacientai turės naudos, gaudami visapusišką ir
skaidrią informaciją, kai kreipsis dėl sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje. Visiškai aišku,
ką norėta pasakyti.

Retomis ligomis sergantys pacientai galės gauti naudos iš įvairiose valstybėse narėse
atliekamų tyrimų ir diagnozavimo būdų, kol toks gydymas neprieinamas jų valstybėse
narėse. Direktyvoje numatyta siūlyti pacientams pasirinkimą, paremtą jų poreikiais, o ne
lėšomis, taip pat paremtą informacija, o ne priverstiniu paslaugos teikimu, taigi manau,
kad ji iš tiesų labai teigiama. Galiausiai ji leidžia bendradarbiauti valstybėms narėms.

Džiaugiuosi tuo, kad ja uždraudžiama viskas, kuo galėtų būti piktnaudžiaujama, t. y. visa
medicinos turizmo sritis. Man rodos, tai dar vienas žingsnis teisinga kryptimi; tai dar vienas
žingsnis stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą ir kuriant glaudesnę Europos Sąjungos
šalių sanglaudą. Manau, kad Europos pacientams tai gera diena.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, aš taip pat norėjau balsuoti už savo
kolegės F. Grossetête pranešimą dėl direktyvos dėl galimybių gauti sveikatos priežiūros
paslaugas kitose valstybėse narėse.

Iš tiesų džiaugiuosi pažanga, kurią šis tekstas reiškia, kai kalbama apie visos Europos
pacientų judumą. Po daugelio metų neužtikrintumo, ypač teisinio neužtikrintumo, ir
didelio Europos Parlamento nuveikto darbo šiame tekste siūloma supaprastinti, paaiškinti
ir kodifikuoti sąlygas, iš kurių Europos gyventojai gali gauti naudos, naudodamiesi sveikatos
priežiūros paslaugomis kitoje Europos valstybėje nei jų gyvenamoji valstybė, kai tai susiję
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tiek su galimybe naudotis, tiek su apmokėjimu. Visų pirma galvoju apie visus pacientus,
sergančius retomis ligomis, kurie pagaliau galės gauti tinkamą specialų gydymą, atitinkantį
jų poreikius.

Norėčiau pabrėžti, kad ši direktyva yra konkreti Europos priemonė, priimta veikti Europos
žmonių labui ir suteikianti europiečiams naujų teisių. Todėl ji be galo svarbi Europos
Sąjungos gyventojų judumui.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, balsavau už F. Grossetête pristatytą
direktyvą, kad pagaliau po daugelio derybų metų galėtų būti įgyvendintas gydymo kitose
valstybėse narėse principas. Vertinu dabartinės formos direktyvą kaip gerą kompromisą,
daugiausia paremtą pacientų teisėmis, kuriuo kartu apsaugomi ir valstybių narių
nacionalinių sveikatos apsaugos fondų interesai.

Tokių šalių kaip Lenkija gyventojams galimybė gauti gydymą užsienyje reiškia lygias
galimybes pasinaudoti šiuolaikine sveikatos priežiūra. Pacientai dažnai neturi galimybių
pasinaudoti greita ir tinkama sveikatos priežiūra dėl perpildytų ligoninių, ilgų eilių ir
laukiančiųjų tam tikrų pagrindinių procedūrų sąrašų. Kai kuriais atvejais laikas yra labai
svarbus veiksnys. Direktyva gyventojams bus suteikta galimybė patiems nuspręsti, ar daug
mėnesių laukti procedūros, kurią numatyta atlikti jų gyvenamojoje šalyje, arba jie galės
nuspręsti gauti gydymą kur nors kitur. Jiems bus lengviau nuspręsti, kaip gydytis, jei jie
žinos, kad už procedūrą taip pat bus sumokėta – bent jau didesnė dalis, o kartais netgi
padengta visiškai – jei ji bus atliekama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Gydymą užsienyje reglamentuojančių taisyklių supaprastinimas, žinoma, taip pat gali būti
laikomas rinkos jėgų sutelkimu, siekiant bendrai pagerinti galimybes pasinaudoti medicinos
paslaugomis. Todėl, mano nuomone, šie sprendimai padės didinti sveikatos apsaugos
paslaugų konkurencingumą ir dėl to jie taip pat turės reikšmingą poveikį spartinant tokių
paslaugų tobulinimą.

Mairead McGuinness (PPE).   – Ponia pirmininke, palankiai vertinu šią sveikatos priežiūros
direktyvą, bet esu atsargi, nes nelabasis slypi smulkmenose.

Labai svarbu, jog mūsų gyventojai suprastų, kad ši direktyva neįsigalios dar 30 mėnesių.
Bet tuo metu gyventojai gali kirsti sienas, kad gautų sveikatos priežiūros paslaugas kitoje
valstybėje narėje, ir jiems gali būti kompensuota už gaunamą priežiūrą. Taigi nereikia
abejoti, kad net šiandien yra gyventojų, kurie vyksta į kitą valstybę, kad gautų sveikatos
priežiūros paslaugas. Tai labai svarbu.

Norintiems išsamios informacijos apie šią sudėtingą direktyvą skyriau šiek tiek savo laiko
ir parašiau klausimų ir atsakymų puslapį, kuris pateikiamas mano interneto svetainėje.
Raginu internete ar kitur informacijos ieškančius gyventojus peržiūrėti šį dokumentą ir,
jei nepateikiau teisingų klausimų, paraginkite mane, nes turime skleisti žinią apie šį tikrai
teigiamą postūmį dėl visiems prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse
narėse.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Europos visuomenė tampa vis
judresnė. Mes mokomės, dirbame, ilsimės ir važiuojame už savo šalies sienų. Europos
Sąjungoje gyvenantys piliečiai, kad ir kur jie būtų Europoje, turėtų turėti teisę pasinaudoti
nemokama būtinąja medicinos pagalba. Savaime suprantama, kad turėtume taikyti
priemones, užkertančias kelią vadinamajam sveikatos turizmui, bet kartu supaprastinančias
tvarką pacientams, kuriems tokios pagalbos reikia labiausiai, kad jie pasinaudotų naujomis
galimybėmis. Pirmiausia turiu omenyje neįprastų ir retų ligų gydymą, atliekamą specialistų
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centruose, dažnai esančiuose už pacientų gyvenamosios šalies sienų. Tačiau negalime leisti
kištis į valstybių narių sveikatos apsaugos politiką. Tai vidaus kompetencija, ir šiuo atžvilgiu
valstybės narės gali priimti savarankiškus sprendimus. Šia direktyva žengiami tam tikri
žingsniai šia kryptimi. Žinoma, aš balsavau už.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, mums jau seniai reikėjo nustatyti
bendras Europos taisykles, kad apsaugotume savo gyventojus ir pacientus. Taip pat puiku,
kad buvo parengta atskira direktyva šiuo klausimu ir kad ji nebuvo įtraukta į Paslaugų
direktyvą, nes ją rengiant buvo suvokta, kiek dalykų buvo visiškai praleista ar liko
nenustatyta priėmus Paslaugų direktyvą.

Ši pacientų teisė į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse privers Europos
Sąjungos valstybes nares užtikrinti, kad nebūtų jokių laukiančiųjų sąrašų savose šalyse.

Būtina išankstinio leidimo sistema: be jos daugeliui valstybių narių galėtų kilti sunkumų
kontroliuojant savo sveikatos priežiūros sistemos sąnaudas ir planuojant bei vertinant
ateities perspektyvas. Taip pat dėl to galėtų susidaryti padėtis, kad lemiamas veiksnys bus
turtas, o ne būtinybė.

Vis dėlto tai iš tiesų nepaveiks labai daug europiečių. Dauguma nori gauti sveikatos
priežiūros paslaugas arti namų ir jų vartojama kalba. Vis dėlto tokia sistema yra tikrai
reikalinga, ir, jei bus laukiančiųjų sąrašai, bus galima gauti sveikatos priežiūros paslaugas
kitoje šalyje.

Marian Harkin (ALDE).   – Ponia pirmininke, man taip pat labai malonu dėl šiandien
mūsų pasiekto susitarimo, kuris, mano nuomone, užtikrins, kad pacientai turėtų galimybes
proporcingai ir teisingai pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse
narėse.

Kaip jau sakė keli kalbėtojai, dabartinis pasiūlymas čia pateikiamas, žinoma, dėl to, kad
gyventoja iš mano pačios gyvenomosios šalies, iš Anglijos pietų, metė sistemai iššūkį, ir
dėl to, kad Teisingumo Teismas apgynė jos teises.

Galvoju, jog šiandien bandome užtikrinti ir kartu su Taryba užtikrinome, kad būtų apgintos
gyventojų teisės, susiejame gyventojų poreikius ir teises su teisės aktais, ir, žinoma, tai yra
šio Parlamento pareiga.

Dar yra keli reikalai, kuriuos reikia išspręsti. Manau, kad labai svarbus yra abipusis receptų
pripažinimas valstybėse narėse, kad tai susiję ne vien su sveikatos priežiūra, bet taip pat ir
su reabilitacija, tačiau dar turime laiko, per kurį bus galima baigti tvarkyti šį reikalą.

Manau, kad paskutinis komentaras, kurį norėčiau pasakyti, yra tas, kad dabartinės finansų
krizės sąlygomis daug gyventojų klausia: ar Europa veikia? Ar ji teikia naudą savo
gyventojams? Tai atviras klausimas, bet galvoju, kad šiandien galime bent šiek tiek užtikrintai
pasakyti, kad Europa veikia.

Gerard Batten (EFD).   – Ponia pirmininke, balsavau prieš šią priemonę dėl pacientų teisių
į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse, nes ji bus tik dar viena didžiulė
našta Jungtinės Karalystės mokesčių mokėtojams ir Nacionalinei sveikatos apsaugos
tarnybai (NHS).

NHS jau naudojama kaip tarptautinė sveikatos apsaugos tarnyba, ja dažnai piktnaudžiauja
ne Jungtinės Karalystės gyventojai, ir tai kasmet kainuoja šimtus milijonų, jei ne milijardus
svarų. Finansinė našta daugiausia tenka mano rinkėjams Londone. Pagal šią priemonę NHS
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būtų dar labiau įsipareigojusi teikti gydymą Europos Sąjungos gyventojams, niekada
nesumokėjusiems nė penso mokesčių Jungtinėje Karalystėje. Numatoma priemonė
retrospektyviai gauti mokėjimą iš paciento valstybės narės pasirodys esanti neįvykdoma.

Teisinga, kad užsienio šalies pilietis gautų Jungtinėje Karalystėje būtinąjį gydymą, kai to
reikia, bet jokie užsienio šalių piliečiai neturėtų būti įleidžiami į Jungtinę Karalystę, jei jie
iš pradžių neįsigijo atitinkamo kelionės ir sveikatos draudimo. Tokia politika yra nešališka
ir teisinga, ir yra, žinoma, neįvykdoma, kol Jungtinė Karalystė lieka Europos Sąjungos narė.
Tai dar viena priežastis, jei jos reikėtų, kodėl turėtume pasitraukti.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, manau, jog puiku, kad Parlamentas ir
Taryba pagaliau pasiekė šį istorinį kompromisą. Galėčiau pasakyti, kad šis reglamentas dėl
sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse galėtų padėti panaikinti eiles,
susidariusias daugelyje valstybių narių. Tai taip pat suteiktų galimybę keistis gerąja patirtimi.
Taip pat svarbu užtikrinti, kad būtų nustatyti pacientų interesai ar teisės. Be to, lygiai taip
pat svarbu atsiminti, kad, įsitraukus į tarpvalstybinį bendradarbiavimą, esminis dalykas
yra pacientų sauga, ir taip pat kartu reikia užtikrinti, kad visur būtų laikomasi tinkamų
sveikatos priežiūros ir gydymo standartų.

Todėl entuziastingai pritariau šiam F. Grossetête pranešimui, ir tikiuosi, kad jis sustiprins
sveikatos apsaugą Europoje ir kad dėl to galėsime išgelbėti daug žmonių bei pagreitinti jų
pasveikimą.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, manau, jog svarbu, kad nenaudotume valstybių
narių mokesčių sistemų veiklai prieš vidaus rinką. Tai ypač svarbu paslaugų kitose valstybėse
narėse atveju, nes čia būtina taikyti vienodą požiūrį. Šiuo metu kaip neigiamą pavyzdį
galima nurodyti Vengriją, kur retrospektyvių kainų ribos naudojamos kaip krizinio
mokesčio forma. Tai nėra priimtina ir turės rimtą poveikį finansų, draudimo ir verslo
sektoriams, taip pat ir energetikos pramonei. Tikiuosi, kad to paties ateityje neįvyks sveikatos
priežiūros paslaugų srityje.

Norėčiau paprašyti L. Orbáno iš naujo įvertinti šias taisykles, nes jos visiškai prieštarauja
vidaus rinkos koncepcijai.

Syed Kamall (ECR).   – Ponia pirmininke, linkiu laimingų Naujųjų metų. Nuostabu matyti
jus pirmininkaujant.

Vienas iš dalykų, dėl kurių bendrai sutariame šiame Parlamente – nors žinau, kad yra
įsidėmėtinų išimčių – yra mūsų tikėjimas bendrosios rinkos veikimu.

Kai mano rinkėjai rašo man ir sako: „Štai, aš negaunu gerų paslaugų savo apylinkėje, todėl
norėčiau važiuoti į užsienį, į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kad gaučiau geresnes
sveikatos priežiūros paslaugas“, jie abejoja dėl savo teisinės padėties. Todėl aš ir daugelis
kitų šiandien per šį balsavimą pritarsime pacientų teisėms į sveikatos priežiūros paslaugas
kitose valstybėse narėse. Tikiuosi, kad tuose regionuose, kuriuose pacientams teikiamos
prastos paslaugos, pacientai balsuos savo kojomis, remdamiesi savo teisėmis pagal šią
direktyvą, taigi vyks į kitą valstybę narę, taip priversdami sveikatos priežiūros sistemas
gerinti teikiamas paslaugas, kad patenkintų savų pacientų poreikius.

Tačiau būtinai turime supaprastinti procedūrą, pagal kurią valstybės narės gali reikalauti
grąžinti išlaidas iš bet kurio gyventojo, keliavusio po užsienį ar pasinaudojusio paslaugomis
kitur. Išsprendus tas problemas, tai turėtų būti tokia direktyva, kuria visi galėtume didžiuotis.
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Rekomendacija: Yannick Jadot (A7-0371/2010), (A7-0370/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Ponia pirmininke, balsavau už rezoliuciją dėl Europos
Sąjungos ir Kamerūno susitarimo ir Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos susitarimo
dėl miškų teisės aktų ir dėl prekybos mediena iš tų šalių. Labai svarbu išsaugoti atogrąžų
miškus, kad būtų palaikomas mūsų ekosistemų balansas. Taip pat labai svarbu apsaugoti
vietines miškuose gyvenančias tautas, patiriančias didelį spaudimą dėl to, kad stambios
tarptautinės bendrovės išnaudoja aplinką, o didinant tų bendrovių pelną kertami miškai,
nuo kurių priklauso šių tautų pragyvenimas.

Dėl šios priežasties pateikiau pakeitimą, kuriame išdėstyta, kad miškai ir miško pramonė
turėtų būti viešoji nuosavybė ir jos tvarkymą demokratiniu būdu turėtų nustatyti tos
pramonės šakos darbuotojai ir miškuose gyvenantys vietiniai gyventojai.

Rekomendacija: David Martin (A7-0365/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Ponia pirmininke, laisvoji prekyba iš tikrųjų yra
vienintelis būdas, leidžiantis pasiekti klestėjimą. Matėme tai Europos Sąjungos valstybių
narių vidaus rinkoje, ir neabejotina, kad tai galioja ir besivystančioms šalims. Tai vienintelė
tikra vystymosi iniciatyva, kurią iš tiesų galime ir turėtume pateikti pasauliui.

Jei pasižvalgysime po visą pasaulį, kaip kiti dideli regionai yra valdomi, kaip jie sudaro
susitarimus ir strategiškai žvelgia į savo partnerius, tikrai galėsime pamatyti, kad jie visi
vis greičiau juda į priekį. Turime didelį laisvosios prekybos regioną Šiaurės ir Pietų
Amerikoje, ASEAN šalyse, Azijoje ir MERCOSUR ir t. t. Vienintelis regionas, kuris šiuo
atžvilgiu atsilieka ir yra beveik paralyžiuotas globalizacijos iššūkių, yra Europos Sąjunga.

Nors palaikau pranešimą, dėl kurio šiandien buvo balsuota, norėčiau pasakyti, kad laisvosios
prekybos iniciatyva su Fidžiu ir Papua Naująja Gvinėja vargu ar yra įspūdingiausias
rezultatas, kurio galėjome tikėtis po šitiek derybų metų. O kaip dėl Kinijos? Kaip dėl
Jungtinių Valstijų? Ar Indijos? Dėl visų tų, kurie šiuo metu perima visas mūsų darbo vietas?
Ar Europos Sąjunga ir šiuo atžvilgiu nuvilia Europos darbuotojus?

Syed Kamall (ECR).   – Truizmas yra tai, kad labiausiai klestinčios visuomenės yra
laisviausios, o laisviausios visuomenės yra labiausiai klestinčios, ir dėl to turėtume pripažinti
laisvosios prekybos vaidmenį. Deja, dėl tarptautinių daugiašalių diskusijų apie laisvąją
prekybą yra pasakytina, kad PPO Dohos raundas yra sustabdytas ir todėl Europos Sąjunga
dabar seka JAV ir kitų šalių pavyzdžiu ir pasirašo vis daugiau dvišalių susitarimų.

Galime suteikti laisvosios prekybos teikiamą naudą daugeliui skurdesnių šalių gyventojų,
kartu pripažindami kai kurias iš pereinamųjų problemų, su kuriomis jie turės susidurti,
prisitaikydami prie padidėjusios konkurencijos. Tačiau galų gale turėtume pakeisti
orientavimąsi nuo gamintojų interesų prie vartotojų interesų. Daug vartotojų daugelyje
skirtingų besivystančių šalių klausia manęs, kodėl jie neturi tokio pat pasirinkimo įsigyti
prekių ir paslaugų, kaip tai galima padaryti Vakaruose. Na, vienas iš būdų, kuriuo galime
padėti jiems, yra sukurti didesnio masto laisvąją prekybą, nes ši prekyba teikia mūsų
vartotojams didesnį pasirinkimą. Tegu tai išlieka ilgam.

Nirj Deva (ECR).   – Ponia pirmininke, ilgą laiką Ramiojo vandenyno regionas buvo
Europos Sąjungos užjūrio vystymosi iniciatyvų Pelenė. Man labai malonu dabar pripažinti,
kad Fidžio ir Papua Naujosios Gvinėjos įgyvendinamos iniciatyvos sudarant ekonominės
partnerystės susitarimus ne tik padės mums laisviau prekiauti su šiomis šalimis, bet taip
pat leis joms prekiauti vienai su kita regiono mastu.
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Vienas iš svarbiausių dalykų, ligi šiol pasiektų šiuo susitarimu, yra tas, kad kilmės taisyklės
dėl žuvininkystės turėtų pagaliau leisti Ramiojo vandenyno regione gyvenantiems žmonėms
iš tikrųjų pridėti vertę prie savo žuvininkystės produktų. Kai kurios iš šių Ramiojo
vandenyno regiono šalių importuoja žuvis, nors jų jūros knibždėte knibžda žuvų! Dabar
pasiekta, kad jos galėtų apdoroti iš tiesų savo pačių pagautas žuvis ir turėtų galimybes
pridėti vertę ir eksportuoti šias žuvis į Europos Sąjungą. Tokia tad yra vystymosi perspektyva
ir tokia yra skurdo mažinimo perspektyva.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0029/2011)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šiandien balsavau už
žodinį klausimą dėl tarptautinio įvaikinimo Europos Sąjungoje.

Įrodyta, kad tarptautinis įvaikinimas yra procedūra, kuri, labiausiai tikėtina, suteiks galimybę
rasti nuolatinę šeimą tiems vaikams, kuriems negalima rasti tinkamos šeimos jų kilmės
šalyje. Svarbu, kad valstybių narių institucijos, kurioms tenka atsakomybė dėl tarptautinio
įvaikinimo, bendradarbiautų siekdamos užtikrinti, kad įvaikinama būtų kuo labiau
atsižvelgiant į vaiko interesus ir gerbiant jo ar jos pagrindines teises, taip pat kad būtų
užkirstas kelias vaikų pardavimui ir prekybai vaikais.

Tarptautinė įvaikinimo procedūra taip pat turi būti supaprastinta, nes dažnai būna per
daug biurokratizmo, atbaidančio šeimas nuo bandymo įvaikinti. Galiausiai tenka susirūpinti
dėl Rumunijos, nes tai vienintelė šalis Europos Sąjungoje, priėmusi įstatymą, kuriuo
draudžiamas tarptautinis įvaikinimas. Šioje šalyje šiuo metu yra apytiksliai 70 000 našlaičių,
iš kurių 40 000 – našlaičių namuose, o 30 000 yra prižiūrimi globėjų.

Komisija turėtų suteikti daugiau informacijos apie Rumunijos atvejį, kad tie palikti vaikai
galėtų būtų priimti į šeimas per tarptautinio įvaikinimo procedūrą.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Ponia pirmininke, kadangi dėl vaikų priežiūros pareigų
negalėjau dalyvauti tikrai įdomioje diskusijoje pirmadienį, norėčiau bent dabar išreikšti
savo visišką palaikymą šio teisėkūros susirinkimo pozicijai, ir tai taip pat išreiškiau
balsuodama. Labai tikiuosi, kad veiksmai priėmus šią rezoliuciją leis, viena vertus, sumažinti
biurokratines tarptautinio įvaikinimo procedūras, ir, kita vertus, suteiks daugiau galimybių
stebėti, kas su jais vyksta, bei padės kovoti su prekyba vaikais.

Mairead McGuinness (PPE).   – Ponia pirmininke, daug šio Parlamento narių galbūt
nežino apie labai bjaurų žodžių karą dėl įvaikinimo klausimo, ir tai itin nenaudinga ir
nemalonu. Jei iš tikrųjų siekiame apginti vaikų teises per šią diskusiją – mes tikrai to siekėme
šiame Europos Parlamente, ir šis siekis išreikštas taip pat ir rezoliucijoje, – tai padarysime
gerą darbą visiems vaikams, nesvarbu kokioje valstybėje narėje jie gimė.

Svarbu nepasirinkti kokios nors valstybės narės, bet pripažinti, kad visose šalyse yra vaikų,
kurie palikti ar, kaip žinome, jais nesirūpinama jų šeimoje, ir kuriems reikia kitų rūpybos
formų. Taip, yra daug šeimų, pasirengusių suteikti vaikams meilės kupinus namus. Nors
galbūt turime peržiūrėti biurokratines procedūras, nemažinkime kruopštaus nagrinėjimo.

Leiskite pabaigoje pasakyti, kad, tam tikru lygiu, tie, kas įvaikina ir sėkmingai augina vaikus,
yra vertinami daug griežčiau negu tie, kas tiesiog gimdo.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, savo mintimis šiuo metu
esu su tūkstančiais porų visame pasaulyje, kurios kiekvieną dieną susiduria su
neišvengiamais sunkumais, susijusiais su vaikų įvaikinimu.
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Įvaikinimas yra vertybė, tikras meilės parodymas, meilės, atveriančios duris į naują šeimą
vaikui, kuris, deja, nebegali kliautis savo gimdytojų meile. Tie, kas viduje jaučia skausmą
dėl to, kad juos paliko, turi teisę užaugti laimingoje aplinkoje su žmonėmis, galinčiais jiems
pasiūlyti naują gyvenimą.

Todėl privalome padėti našlaičiams, kad šviesi ateitis jiems nebebūtų nepasiekiama svajonė.
Šiandien priimdami šią bendrą rezoliuciją turėtume pasiųsti tvirtą ir skubią žinią. Turime
skatinti Europos Sąjungos politiką, kuri padėtų išspręsti sudėtingą šeimų padėtį. Biurokratinė
letargija ir teisėkūros vėlavimas negali ir neturi traiškyti vaiko svajonių ir vilčių turėti šeimą
ir laimingą ateitį.

Diane Dodds (NI).   – Palankiai vertinu šiandien balsavimui pateiktą pasiūlymą dėl
rezoliucijos dėl tarptautinio įvaikinimo. Žinau keletą žmonių savo rinkimų apygardoje,
kurie atliko arba šiuo metu atlieka šią procedūrą, ir tikrai džiugu galų gale matyti džiaugsmą
tėvų ir vaikų veiduose. Tačiau norint pasiekti šį tašką pernelyg dažnai reikia nueiti ilgą
kelią, ir daugeliu atvejų tai užtrunka daug metų. Tai gali būti, kaip nurodyta pasiūlyme,
pernelyg biurokratiškas procesas, ir mes, kaip Parlamentas. esame teisūs ieškodami būdų,
kaip ši biurokratija gali būti sumažinta pritaikius sklandesnį procesą.

Tačiau užvis svarbiausia yra vaikų poreikiai ir saugumas, be to, daugeliui tokių vaikų to
labai reikia. Teisinga, kad būtų pritaikytos visos apsaugos priemonės, galinčios padėti
apsaugoti vaikus, kad jie neatsidurtų padėtyje, kurioje jie gali būti pažeidžiami. Bet dažnai
nutinka, kad potencialūs mylintys, rūpestingi tėvai susiduria su per daug kliūčių ir tiesiog
nebetęsia proceso. Šiuo atveju pralaimi ir tėvai, ir vaikas.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, jau daugelį metų
susiduriame su tarptautinio įvaikinimo problema Europoje, todėl šiandienine rezoliucija
pagaliau bandoma suteikti prošvaistę tokiai padėčiai, kuri tampa vis sudėtingesnė.

Užuot paskatinus tarptautinį įvaikinimą, tuomet, kai prisijungė naujos šalys, daugeliui
porų tapo net sudėtingiau pasiūlyti naujus namus ir šeimą vaikams, patyrusiems daug
kančių ir netekčių savo šalyse.

Viena vertus, didėjanti biurokratija trukdo įvaikinti vaikus, kita vertus, plečiasi prekyba
organais ir vaikų prostitucija. Todėl pasisakome už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Manome,
kad reikia supaprastinti tarptautinio įvaikinimo procedūras, ir turime užtikrinti, kad galų
gale būtų sukurta Europos įvaikinimo sistema, leidžianti suteikti šviesią ateitį visiems to
stokojantiems vaikams.

Julie Girling (ECR).   – Ponia pirmininke, kaip jūsų gerbėjų klubo šioje pusėje narė, norėčiau
jums padėkoti už veiksmingą pirmininkavimą.

Tai yra didelė problema. Tarptautinis įvaikinimas, žinoma, yra nepaprastai svarbus. Svarbu,
kad tai suprastume teisingai. Labai palankiai vertinu šią rezoliuciją, kurioje, kaip ir daugelyje
mūsų šiame Europos Parlamente priimamų rezoliucijų, yra daug pagrįstų, protingų ir gerai
išdėstytų teiginių. Iš tikrųjų noriu čia pasakyti – nes daug sužinojau teikdama pagalbą
rinkėjui, ir šiuo metu padedu rinkėjui, – kad nepakanka visa tai išdėstyti rezoliucijoje.

Mes, Europos Parlamento nariai, tikrai nepasižymime veiksmais, galinčiais padėti
supaprastinti tvarką ir užtikrinti, kad organizacijos imtų dirbti gyventojams. Ar galiu
paprašyti, kad geri žodžiai šioje rezoliucijoje būtų paversti veiksmais; kad iš tikrųjų
supaprastintume tvarką; kad atsikratytume biurokratijos ir kad pagerintume padėtį?
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Priešingu atveju tiesiog bandysime iš naujo išrasti ratą Europai, o procesas galų gale taps
dar sudėtingesnis.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, aš taip pat noriu pasakyti, kad
džiaugiuosi šia rezoliucija dėl tarptautinio įvaikinimo. Turėjau galimybę tiesiogiai stebėti
kelis tokius atvejus. Žinau, kad dabar įvaikinimo procese yra daug biurokratijos, ir gerai,
kad biurokratiją galima tokiu būdu palengvinti. Procesai dėl to galėtų būti pagreitinti ir
tapti skaidresni.

Visiems svarbu, kad įvaikinimo procese nebūtų nieko neetiško arba jis nebūtų susijęs su
prekyba žmonėmis ar vaikais. Labai svarbu užtikrinti, kad vaikas nebūtų priemonė tikslui
pasiekti ir kad įvaikintas jis rastų mylinčius namus ir su juo būtų elgiamasi kaip su vieninteliu
ir brangiu asmeniu. Svarbu suteikti vaikui galimybę turėti tėvą ir motiną, turėti tokią teisę,
ir todėl, kai priimamas sprendimas dėl įvaikinimo, svarbu įvertinti bendrą padėtį šeimoje.

Tai labai opūs klausimai. Žinome, jog kai kurie tyrimai parodė, kad mūsų DNR yra
užkoduotas mūsų kultūrinis genotipas, tačiau reikia užtikrinti, kad vaikas galėtų turėti
naudos iš gerų, mylinčių namų ir kultūrinės aplinkos, kurioje jis ar ji gali užaugti ir tapti
darnia asmenybe ir piliečiu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0021/2011)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Ponia pirmininke, Serbija yra turbūt daugiausia
kartų per pastarąjį istorinį tūkstantmetį pulta Europos šalis, iš pradžių su ja kariavo turkai,
paskui vokiečiai, o vėliau rusai. Dabar turime galimybę pakeisti tai, kas, žvelgiant tiek iš
ilgalaikės istorinės perspektyvos, tiek ir žiūrint į naujausią istoriją, buvo blogi laikai žengti
į šviesią ateitį.

Neabejotina, kad, žiūrint iš Belgrado, ir NATO dėl jos vykdytų žudynių sostinėje, ir Europos
Sąjunga dėl jos barbariško palaikymo atplėšiant nuo šalies svarbiausią Serbijos dalį –
Kosovą, nėra ypač patrauklūs sąjungininkai. Tačiau jie vis dėlto yra sąjungininkai. Jie yra
draugai, ir kiekvienas tai gerai žino. Todėl svarbu užmegzti racionalius santykius, kad
galėtume palikti praeitį ir žvelgti į ateitį. Todėl mano partija palaiko šio dialogo tęsinį.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Ponia pirmininke, Europos Bendrijų ir Serbijos
stabilizacijos ir asociacijos susitarimas suteikia pagrindą glaudiems ir ilgalaikiams ryšiams,
pagrįstiems abipusiškumu ir bendrais interesais, ir prisideda prie politinės, ekonominės ir
institucinės stabilizacijos Serbijoje ir visuose Balkanuose.

Jis taip pat suteikia Serbijai naują galimybę pasikeisti ir klestėti atlikus visa apimantį
ekonomikos pertvarkymą ir modernizavimą. Tačiau esu tvirtai įsitikinęs, kad Serbija turi
ir toliau stiprinti demokratiją ir teisinės valstybės principus, dėti daugiau pastangų
pertvarkydama teisminę ir viešąją administraciją, taikydama teisingumo principus, bendrai
stiprindama administracines ir teismines institucijas.

Manau, kad pagrindinė Serbijos integracijos į Europos Sąjungą sąlyga yra rimtų žmogaus
teisių pažeidimų atvejų ir su tuo susijusios problemos dėl glaudaus bendradarbiavimo su
Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai išsprendimas.

Daniel Hannan (ECR).   – Ponia pirmininke, dėkoju jūsų darbuotojams ir visiems vertėjams
už kantrybę per šią neįprastai ilgą sesiją.

Susidūrusi su pasirinkimu tarp demokratijos ir viršvalstybiškumo, Europos Sąjunga beveik
visada renkasi viršvalstybiškumą ir tai ypač akivaizdu iš jos politikos dėl Vakarų Balkanų.
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Iš tikrųjų palaikome protektoratus Bosnijoje, Kosove ir tikriausiai net Makedonijoje,
siekdami vienintelio tikslo – neleisti atsirasti etnografinėms sienoms pagal tas ribas, kurias
rinktųsi vietos gyventojai.

Labai sudėtinga turėti veikiančią demokratiją, jei žmonės nesijaučia turintys pakankamai
tarpusavio bendrumo, kad priimtų tokios visuomenės pagrindu sudarytą vyriausybę. Jei
norite žmonių tvarkomos vyriausybės, dirbančios žmonėms, turite turėti žmonių, su kuriais
visi bent kiek tapatinasi ir jaučia jiems ištikimybę.

Kitaip tariant, demokratijai reikia „demos“, vieneto, kuriam jaučiame tapatumą, vartodami
žodį „mes“. Nesakau, kad tai paprasta. Žmonės gali būti lojalūs keliams objektams,
gyventojai gali gyventi pramaišiui, bet mūsų išankstinė nuostata kitomis vienodomis
aplinkybėmis turėtų būti nukreipta į nacionalinį apsisprendimą. Pašalinus „demos“ iš
demokratijos, liks tik „kratos“, sistemos valdžia, turinti priversti pagal įstatymą vykdyti tai,
ko ji nedrįsta paprašyti dėl pilietinio patriotizmo.

Nirj Deva (ECR).   – Ponia pirmininke, tai iš tikrųjų labai geros žinios. Kai prisimename,
kiek daug Serbija pasiekė įgyvendindama teisinės valstybės ir tarptautinės teisės principus,
ir atsižvelgdami į tai, kas Serbija buvo prieš maždaug 20 metų, palyginti su tuo, kas ji yra
šiandien, manau, kad tikrai turime pagirti Serbijos administraciją už veiksmus, kurių ji
ėmėsi, kad paverstų Serbiją šalimi, įgyvendinančia teisinės valstybės principus. Net ir jos
santykiuose su Kosovu teisinės valstybės principai dabar, atrodo, yra svarbiausi. Jos
santykiuose su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu teisinės valstybės principai yra svarbiausi.

Teismų sistemos reformos yra pagrįstos tarptautiniais precedentais ir tarptautine gerąja
patirtimi. Net jų kuriama nepriklausoma valstybės tarnyba yra aukštos kokybės, ir jie
atitinkamai tikisi gerų jos veiklos rezultatų. Laikomasi Kopenhagos kriterijų. Taigi, vertinant
visais šiais skirtingais aspektais, šalis, išgyvenusi labai sunkų karą, dabar iškilo kaip tauta,
tinkama būti gera kitų Europos Sąjungos valstybių narių partnerė. Sveikinu juos už tai.

Rekomendacija: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, norėčiau pasakyti dar vieną dalyką Serbijos
tema. Europos Sąjungos ir Serbijos susitarimas, dėl kurio balsavome šiandien, yra svarbus
žingsnis kelyje į šios šalies sąjungą su Europos struktūromis. Dvylika valstybių narių jau
ratifikavo sutartį, kuria siekiama atverti Serbijai duris į narystę Europos Sąjungoje. Visiškai
pritariu šiam susitarimui, ir norėčiau paprašyti likusias valstybes nares kuo greičiau jį
ratifikuoti. Žinoma, norint, kad vyktų Serbijos integracija į Europos struktūras, reikia
visiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai
dėl atsakomybės už karo nusikaltimus, taip pat tęsti dialogą dėl Kosovo bei imtis visų
būtinų priemonių, siekiant užkirsti kelią romų diskriminacijai. Vis dėlto visos priemonės,
kuriomis siekiama išplėsti demokratiją ir sustiprinti žmogaus teisių apsaugą Serbijoje ar,
kitaip tariant, priemonės, vedančios į politinę, ekonominę ir socialinę stabilizaciją šalyje,
man yra labai priimtinos ir aš jas palaikau.

Pranešimas: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, balsavau už šį
pranešimą, nes tikiu, kad Komisijos komunikatas dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio
ligos ir kitų demencijos atmainų yra esminis žingsnis siekiant susieti įvairią dabartinę
sveikatos politiką Europoje, sprendžiant šių ligų keliamas problemas. Kalbu iš savo patirties,

73Europos Parlamento debataiLT19-01-2011



nes mano tėvas sirgo Alzheimerio liga, kaip ir mano senelė, ir tikiuosi, kad nutrauksiu šią
genetinę liniją.

Todėl ketiname atnaujinti savo įsipareigojimą kovoti su fragmentiškais veiksmais,
nevienodais Europoje parengiamais atsakais ir vyraujančiomis nevienodomis sąlygomis
dėl galimybės gauti šios ligos gydymą. Ketiname skatinti ankstyvą diagnozavimą ir gyvenimo
kokybę, gerinti epidemiologines žinias apie ligą ir koordinuoti atliekamus tyrimus, kartu
palaikant valstybių narių solidarumą dalijantis gerąja patirtimi.

Šiame pranešime raginame geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus ir taikyti
veiksmingesnį ir solidarumu pagrįstą atsaką, kuriuo siekiama vykdyti prevenciją ir gydyti
demencija ir ypač Alzheimerio liga sergančius žmones bei teikti pagalbą visiems šalia jų
esantiems žmonėms – sveikatos priežiūros specialistams, paslaugų teikėjams ar
giminaičiams.

Siekiant, kad bet kuri Europos strategija veiktų šioje srityje, svarbu, – aš jau baigiu – kad
įvairios šalys teiktų pirmenybę tam, kad būtų sudaryti valstybių narių veiksmų planai.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Ponia pirmininke, balsavau už šį pranešimą, ir man malonu,
kad jis buvo priimtas beveik vieningai. Turiu pasakyti, kad per visą diskusiją buvau
Parlamente, bet neturėjau galimybės kalbėti. Todėl pasinaudoju šiuo momentu, kad
pasakyčiau kelis dalykus.

Svarbiausia yra tai, kad reikia skubiai imtis mokslinių tyrimų, kurie leistų nustatyti šios
ligos priežastį. Kokią įtaką ligos atsiradimui turi mūsų valgomas maistas? Kokią įtaką ligos
atsiradimui turi mūsų patiriama įtampa? Kokią įtaką ligos atsiradimui turi mūsų genai?
Kodėl šia liga suserga dukart daugiau moterų nei vyrų?

Tai labai svarbūs klausimai. Į tuos klausimus negalima atsakyti be mokslinių tyrimų, todėl
raginu Komisiją pasirinkti vieną žinomą medicinos centrą, kad jame būtų atlikti šie
moksliniai tyrimai ir būtų atsakyta į iškeltus klausimus.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Alzheimerio liga yra negalavimas,
nuo kurio žmonija dar nerado vaisto. Medicinos paslaugų duomenys rodo, kaip keliančia
nerimą sparta didėja diagnozuotų atvejų skaičius, taigi Europos senėjimo tendencija
netolimoje ateityje turės drastiškų padarinių. Demencijos problema paveikia ne tik
sergančius šia liga, bet ir jų artimuosius bei draugus, kurie dažnai būna priversti skirti savo
laiką rūpinimuisi jiems brangiais asmenimis. Mums skubiai reikia tokių pranešimų, kuriuose
būtų išryškinta problema ir pateikti pasiūlymai dėl iniciatyvų, kuriomis būtų galima
pagerinti mūsų sveikatos ir gyvenimo kokybę. Savaime suprantama, kad Europos Sąjungos
valstybių narių pastangų suvienijimas, prevencijos programų kūrimas ir socialinės paramos
teikimas visoms šeimoms yra visais atžvilgiais mūsų palaikymo sulaukę projektai. Turime
padaryti viską, ką galime, kad padėtume ligoniams ir sumažintume skaičių tų, kurie taps
ligos aukomis ateityje.

Jim Higgins (PPE).   – Ponia pirmininke, šiame pranešime man patinka tai, kad jis parengtas
atsižvelgiant į daugelį aspektų, siekiant įveikti tokio masto iššūkį, ir visa tai Alzheimerio
ligos sritis. Jūs kalbate apie prevenciją, diagnozavimą, gydymą ir slaugą. Tikrovė yra tokia,
kad didžiausią baimę keliančios ligos yra vėžys ir Alzheimerio liga. Mes labai daug
nuveikėme, prisidėdami prie, visų pirma, vėžio priežasčių diagnozavimo, antra, vėžio
prevencijos, ir trečia, organizuodami slaugą. Mes nuėjome labai ilgą kelią.
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Nors Alzheimerio liga atrasta 1906 m., ypatingas visos demencijos srities reiškinys buvo
tas, kad vis dar nežinome jos priežasties ir vis dar nėra jokio gydymo. Tačiau šis pranešimas
yra labai palankiai vertintinas. Kartu esama didelių iššūkių: ką ketiname nuveikti, kad būtų
nustatytos priežastys ir galėtume imtis prevencijos, ir, antra, kad galėtume taikyti kokį nors
galutinį gydymą?

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0023/2011)

Syed Kamall (ECR).   – Ponia pirmininke, tie, kurie aplankė Haitį ar matė baisiai nusiaubtą
šalį, apie kurią čia buvo kiek anksčiau kalbėta, ir susipažino su tuo, kas įvyko, sutiks, jog
buvo visiškai teisinga, kad NVO ir pagalbos bendruomenė susirinko ir sprendė problemą
vietoje, teikdamos pastogę, maistą, antklodes ir kitus panašius dalykus.

Bet dabar pažvelkime į padėtį po metų. Mes susipažįstame su kai kuriomis problemomis,
kurios pabrėžtos šioje rezoliucijoje – t. y., kad Haičio gyventojai turi tik kastuvus, kirtiklius
ir karučius valyti griuvėsiams, o ne sudėtingą įrangą, kurios jiems reikia. Rezoliucijoje taip
pat apgailestaujama dėl rimtos apgyvendinimo krizės Haityje ir kalbama apie tai, kad
reikalingas žemės kadastras ir nuosavybė, tačiau kartu raginama, kad Komisija,
vadovaudamasi sutarimo dvasia, užtikrintų, jog reikšmingos pastangos aiškinantis problemą
dedamos kartu su vyriausybe.

Vienas dalykas, kurio, regis, čia trūksta, yra privačiojo sektoriaus vaidmuo. Jei per ilgesnį
laiką ketiname spręsti kai kurias problemas, su kuriomis susiduriame, visiškai teisinga, kad
per trumpą laiką dirbame kartu su NVO ir pagalbos organizacijomis, tačiau per ilgą laiką
visa tai turi tapti privačios pramonės vaidmeniu.

Nirj Deva (ECR).   – Ponia pirmininke, praėjus metams po žemės drebėjimo Haityje, buvo
pašalinta 5 proc. griuvėsių, milijonas žmonių yra benamiai, 230 000 žuvusių, 300 000
sužalotų ir 15 proc. iš visų galimų apgyvendinti apgyvendinta tinkamose gyventi srityse.

Kodėl? Kodėl buvo išvalyta tik 5 proc. griuvėsių? Per žemės drebėjimą krinta dideli mūro
gabalai. Kas gali juos pakelti? NVO su kastuvais? Europos Komisijos nariai su kibirais? Ne!
Šias nuolaužas gali pakelti tik sunkioji kėlimo įranga, o tokią turi tik viena žmonių grupė,
būtent – kariuomenė: karinės oro pajėgos, kariniai jūrų laivynai ir armijos. Tačiau kas
įvyko? Kai karinės oro pajėgos, kariniai jūrų laivynai ir armijos atvyko padėti, kairysis šio
Parlamento sparnas ir kairysis sparnas visame pasaulyje šaukė jiems, kad pasitrauktų iš
Haičio. Taigi jie tą padarė! Ir dabar viskas liko kaip buvę visiems metams.

Politiniu požiūriu stulbina tai, kad nesiimta atsakomybės už šią padėtį, tačiau manau, kad
šios katastrofos „nuosavybė“ tikrai priklauso šio Parlamento ir tarptautinės bendruomenės
kairiesiems.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Ponia pirmininke, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie
padėtį Haityje. Dabar iš naujo įvertinus padėtį, labai svarbu suprasti, kad koordinavimo
lygis buvo nepatenkinamas. Mums reikia geresnio koordinavimo, nes, kaip rodo realybė,
pažanga vyko lėtai.

Gana teisinga, kaip anksčiau minėjo N. Deva, kad padėtis taip pat buvo iš dalies politizuota.
Neatitiks niekieno interesų, jei padėtis bus politizuota. Haičiui daug skubiau reikia pagalbos
ir kasdienio vartojimo prekių nei reikėjo pernai. Pagalba turi pasiekti atitinkamą paskirties
šalį.
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Žvelgiant į veiklą visuomeniniu lygmeniu, įvairios pagalbos organizacijos veikė puikiai.
Jei žvelgtume į Europos įnašą Haityje, daug krikščioniškų pagalbos organizacijų nuveikė
ypač nuostabų darbą visuomeniniu lygmeniu – tai yra padėjo žmonėms išgyventi. Be to,
turėtume pripažinti šias pastangas ir palaikyti jas tokias, kokios jos teikiamos, tačiau krizei
Haityje įveikti taip pat reikia didesnio masto ir geriau koordinuotų veiksmų Europos ir,
aišku, JT lygmeniu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0031/2011)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Ponia pirmininke, Lietuva yra suvereni valstybė narė. Šios
šalies parlamentas svarstė naujus pasiūlymus dėl seksualumo apraiškų žiniasklaidoje ir
viešumoje. Lietuvos demokratija sunkiai dirba. Šalies prezidentė jau du kartus atmetė
panašius siūlymus. Buvo pradėtos politinės diskusijos dėl naujų pasiūlymų, ir kol kas dar
neįmanoma numatyti, koks bus galutinis rezultatas.

Beje, Europos Parlamento dauguma nusitvėrė šio klausimo. Iš tiesų, atrodytų, kad šio
Parlamento dauguma turi apšviestųjų moralinį kompasą, teikiantį jiems aukštesnių žinių,
kas moralės požiūriu leistina, o kas ne. Netgi nepaaiškėjus, ar naujasis teisės aktas bus
priimtas, ar ne, ir koks jis bus, visa reginti mūsų Parlamento aukštųjų dvasininkų akis
entuziastingai lavinama naudojantis Lietuva. Jokiu būdu negaliu palaikyti tokios arogancijos.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Ponia pirmininke, teisė priimti nacionalinės teisės aktus
priklauso atitinkamos valstybės teisėkūros institucijai. Šios suverenios valstybės teisės
negalima pažeisti kišantis iš išorės. Lietuva taip pat turi savo suverenią teisę.

Dėl Europos Sąjungos taip pat reikia konstatuoti, kad santuokos ir šeimos apibrėžtis
priklauso atskirų valstybių narių šeimos teisei, taigi Europos Sąjunga neturėtų kištis į šią
sritį. Todėl šeimos – instituto, auginančio vaikus ir ruošiančio juos gyvenimui, apsaugos
negalima vertinti neigiamai ar kaip diskriminavimo.

Dėl nepilnamečių apsaugos nuo žalingo viešosios informacijos poveikio, Europos
Parlamentas taip pat neseniai nusprendė, kad pastaraisiais metais naujųjų žiniasklaidos
priemonių skleidžiami įvairūs reklamos būdai tapo socialiniu reiškiniu. Dėl šio reiškinio
kartu skleidžiama sąmoningai klaidinanti ir trikdanti informacija ir keliamas
piktnaudžiavimo pasitikėjimu pavojus, todėl valstybė turi rasti tam tinkamą atsaką.

Tyrimai rodo, kad nepilnamečiams reikia ypatingos apsaugos nuo tam tikros informacijos,
kuri gali turėti rimtų tolesnių padarinių sveikam asmenybės vystymuisi. Sakau tai kaip
gydytojas.

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Ponia pirmininke, tai mano pastabos dėl rezoliucijos,
kurioje smerkiama Lietuva, nes nieko neatsitiko. Priimtas tekstas stokoja svarbiausios
nuomonės. Tai, ką norėjau pasiūlyti kaip konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, deja,
nesėkmingai, turėtų skambėti taip: „tuo tarpu Europos Parlamento kišimasis į nacionalinių
parlamentų procedūras bet kokio teisėkūros pasiūlymo ankstyviausioje rengimo stadijoje
prieštarauja pagrindiniam valstybių narių suvereniteto ir subsidiarumo principui, todėl
kelia pavojų Europos Parlamentui, kad jis bus labiau nei bet kada siejamas su ankstesnėmis
Sovietų Sąjungos praktikomis“, ir t. t., kaip priimta.

Pretekstas tokiai rezoliucijai tebuvo vienas pakeitimo projektas, pateiktas vieno nacionalinio
parlamento nario. Pabrėžiu, vieno pakeitimo. Vis dėlto tik priimtame Parlamento tekste tai
buvo atkakliai ir absurdiškai pateikiama daugiskaita, ir net šešis kartus buvo minėta, kad
tariamai buvo daug nevykusių pakeitimų.
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Rezoliucijos pavadinime taip pat esama absurdo. Jame teigiama, „dėl pažeidimo“. Nebuvo
jokio pažeidimo, tik vieno parlamentaro pasiūlymas; nebuvo jokio parlamento sprendimo,
kurį būtų galima vadinti įvykusiu pažeidimu. Tokie pareiškimai kaip šie atspindi nepaprastai
žemą darbo kokybę projekto rengimo etapu, nekalbant jau apie atsakomybę rengusiųjų
ir balsavimui pristačiusiųjų šį tekstą, kurį reikia parengti bent jau daug išmintingiau, jei
apskritai ne tiesiog išmesti į šiukšliadėžę. Todėl balsavau prieš visa tai.

Daniel Hannan (ECR).   – Ponia pirmininke, dešimtmečiais Europos Sąjungos valstybės
narės darė didelę ir palankiai vertintiną pažangą, įgyvendindamos lygybės prieš įstatymą,
privatumo ir asmens laisvės principus, taigi tikiuosi, kad kurioje nors valstybėje narėje
nebus žengiama atgal šiuo lygybės klausimu, remiantis lytine orientacija. Nemanau, kad
taip bus. Šiose diskusijose buvo praleistas punktas, kaip mums ką tik minėjo V. Landsbergis,
o anksčiau – P. van Dalen, kad tai tėra pasiūlymas. Tai nėra teisėkūros rezoliucija.

Prisimintina, jog su tuo susidūrėme per mūsų pačių diskusijas Didžiojoje Britanijoje. Mes
turėjome savo argumentų dėl 28 skirsnio. Tuo metu elgiausi labai neįprastai savo partijai,
pasisakydamas prieš. Buvau prieš ir iš pat pradžių, kai jis dar buvo vadinamas 27 skirsniu.
Man atrodė visiškai nepriimtina naudotis teisės aktais kaip mechanizmu, rodančiu pritarimą
ar nepritarimą. Tai padarę, mes įduodame nepaprastai galingą ginklą į valstybės, vėliau
panaudojančios jį uždraudžiant pistoletus ir medžioklę ir t. t., rankas.

Tačiau nesu Lietuvos įstatymų leidėjas. Šiame Parlamente galime turėti labai tvirtą nuomonę
apie Lenkijos teisės aktus dėl abortų arba Nyderlandų teisės aktus dėl eutanazijos. Tai mūsų
rinkėjams opūs klausimai, kuriuos reikėtų tinkamai apibrėžti kiekvienos valstybės narės
nacionaliniais mechanizmais. Turėtume nuolankiai pripažinti demokratijos ir parlamento
viršenybės teisę 27 valstybėms narėms.

Raštiški paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šį dokumentą, kuriuo siekiama
įtvirtinti pacientų teises į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Tenka konstatuoti,
kad šiuo metu esama per daug neaiškumų dėl galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas,
kompensacijas ar atsakomybės už klinikinę priežiūrą po gydymo kitose valstybėse narėse
klausimų. Šia direktyva visiems pacientams, o ne tik geriausiai informuotiems ar
turtingiausiems, turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti daugeliu teisių, kurias šioje
srityje jau pripažino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Reikia pabrėžti, kad šiame
dokumente jokiu būdu nekalbama apie sveikatos paslaugų kitose valstybėse narėse
skatinimą, bet siekiama jas padaryti įmanomas, saugias ir kokybiškas, kai nusprendžiama,
kad jos naudingos ar būtinos. Europos Sąjungos piliečiai turi gauti geresnę ir aiškesnę
informaciją apie taisykles, skirtas keliavimui gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje
valstybėje narėje, nei apdraustojo asmens valstybė narė. Pritariu, jog turi būti kovojama
su „sveikatos priežiūros turizmu“, tačiau siekiant apsaugoti pacientų teises, turi būti sukurta
išankstinio leidimo sistema, kuri būtų palanki pacientams ir kuri būtų protingas išankstinis
įspėjimas sveikatos priežiūros vadovams apie išskirtines išlaidas, susijusias su keliavimu į
kitų ES valstybių sveikatos priežiūros įstaigas.

Antonello Antinoro (PPE),    raštu. – (IT) Ši rekomendacija Tarybai buvo labai svarbi
siekiant užtikrinti pacientams kuo didesnį teisinį tikrumą, kad jie galėtų praktiškai naudotis
savo teisėmis, kaip nurodė Europos Teisingumo Teismas.
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Tačiau šis požiūris nepažeidžia valstybių narių teisės naudotis savo išimtine kompetencija
valdant savo vidaus sveikatos sistemas arba pačioms pasirinkti savo nacionalinę sveikatos
politiką, kaip nustatyta Sutartyje. Aptariami šie pagrindiniai aspektai: retosios ligos; kokybės
ir saugos standartai; kompensavimas, išankstinio leidimo procedūros ir išankstinis
apmokėjimas; kontaktinių centrų, kaip vieno langelio sistemos, vaidmuo; išimtinė valstybių
narių kompetencija „sveikatos paslaugų krepšelių“ srityje ir etinio pasirinkimo galimybės
sveikatos srityje; ir e. sveikata bei valstybių narių bendradarbiavimas.

Rekomendacijoje taip pat išaiškinamos ligonių teisės, kaip jas tiksliai apibrėžė Europos
Teisingumo Teismas, ir aptariama bendra pažanga užtikrinant teisinį tikrumą tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų srityje. Tikslas – padaryti saugias, aukštos kokybės ir
kompensuojamas tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas lengviau prieinamas ir
skatinti valstybių narių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje.

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Balsavau už šį pranešimą, nes, tiesą sakant, dabar
susiduriama su tam tikru neapibrėžtumu, kai kalbama apie tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų srities klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų
ir kompensavimo prieinamumu.

Kartu labai svarbu nedidinti spaudimo nacionalinėms sveikatos sistemoms arba neprisidėti
prie nelygybės šiose sistemose, o pacientai turi turėti teisę ir laisvę ieškoti tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų ir turi būti informuojami apie tokias pat teises. Susidaręs
teisinis neapibrėžtumas dėl teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ir išlaidų
apmokėjimą turi būti pašalintas ir pacientams turi būti prieinama tiksli ir aiški informacija
apie tai, kada ir kaip gali būti kompensuojamos medicininio gydymo kitose valstybėse
narėse išlaidos.

Palankiai vertinu tai, kad pranešime užsimenama apie kontaktinių centrų įsteigimą visose
valstybėse narėse siekiant informuoti pacientus apie prieinamas medicininio gydymo
paslaugas, kaip kreiptis dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų ir kaip pateikti
skundą arba prašymą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį svarbų dokumentą. Europos
Sąjungos piliečiai iš savo valstybių narių tikisi saugių, aukštos kokybės ir veiksmingų
sveikatos priežiūros paslaugų .Valstybės narės yra pačios atsakingos už savo sveikatos
priežiūros sistemas, todėl paslaugų prieinamumas ir kokybė yra gana skirtingos. Pacientai
ne visada gali gauti tinkamą gydymą savo valstybėje narėje , o tai iš esmės prieštarauja ES
sutartyje įtvirtintoms laisvėms . Taip pat nėra išspręstas receptų pripažinimo klausimas
Sąjungoje, kas kelia didelių problemų keliaujantiems žmonėms. Nemanau, kad laisvas
pacientų judėjimas ir teisė pasirinkti gydymą kitoje valstybėje narėje paskatins medicininį
turizmą. Manau, kad tai gali būti teigiamas ženklas valstybėms narėms imtis atitinkamų
sveikatos priežiūros paslaugų reformų ir užtikrinti, kad būtų teikiamos kuo kokybiškesnės
ir įvairesnės sveikatos priežiūros paslaugos, kad pacientai , esant reikalui, galėtų gauti
gydymą ir kitoje valstybėje narėje.

Regina Bastos (PPE),    raštu. – (PT) Direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos
priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra labai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti pacientų
judumą Europos Sąjungoje. Jos tikslas – paaiškinti tarpvalstybines bei geros kokybės
sveikatos priežiūros paslaugas ir padaryti jas lengviau prieinamas, taip pat užtikrinti paciento
teisę gauti iš draudimo valstybės narės kompensaciją, taip skatinant valstybių narių
bendradarbiavimą. Be to, esama akivaizdžių privalumų pacientams, ypač tiems, kurie serga
retosiomis ir sudėtingomis ligomis, nes jas bus galima diagnozuoti ir gydyti tinkamiausioje
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valstybėje narėje. Toks judumas taip pat leis pacientams, pasinaudojant kitose ES šalyse
siūlomomis medicininėmis paslaugomis, teisėtai išvengti nacionalinių laukimo sąrašų. Ši
direktyva sudarys galimybę visiems pacientams pasinaudoti tam tikru kiekiu teisių, kurias
jau pripažino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tai neabejotinai reiškia pažangą
Europos integracijos, solidarumo stiprinimo procese ir Europoje, kurioje didžiausias
dėmesys skiriamas jos piliečiams. Dėl šių priežasčių balsavau už šį pranešimą.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau padėkoti pranešėjai
už jos atliktą darbą ir pateiktus pasiūlymus. Pritariu minčiai, kad pacientų pasirinkimas
turėtų būti pagrįstas jų poreikiais, o ne lėšomis, taip pat išsamia informacija, o ne prievarta.
Pacientų judumo, o ne nacionalinių laukimo sąrašų klausimas turi būti skubiai sprendžiamas
siekiant naudos Europos, ypač naujųjų valstybių narių, įskaitant Rumuniją, piliečiams.
Taip pat balsavau už sumanymą sukurti supaprastintą pacientų išankstinio leidimo sistemą.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Vis daugiau europiečių ieško sveikatos
priežiūros paslaugų ne savo, o kitoje valstybėje narėje, tačiau jie dažnai tai daro neturėdami
paprasčiausios informacijos apie savo teises šioje srityje. Žmonės turi pereiti ugnį ir vandenį,
kad gautų kompensaciją už gydymo paslaugas, kuriomis naudojosi užsienyje, ir jiems labai
sudėtinga rasti reikalingą informaciją.

Per šią, pirmąją 2011 m., mėnesinę sesiją patvirtinome direktyvą, kurioje išaiškinamos
Europos pacientų, ieškančių gydymo paslaugų užsienyje, teisės. Absoliučia dauguma
patvirtintame dokumente numatytas pacientų, kuriems turi būti kompensuojamos kitoje
valstybėje narėje gautos gydymo paslaugos, sąrašas. Tai yra gera žinia visiems pacientams,
kurie įrašyti į ilgus laukimo sąrašus ir stengiasi gauti gydymo paslaugas savo pačių valstybėje
narėje.

Skatinti judumą, kaip vieną iš būdų pagerinti Europos pacientų gydymą – tai mūsų tikslas!
Taip pat bus glaudžiau bendradarbiaujama siekiant geriau gydyti pacientų, kuriems reikia
itin specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų, retąsias ligas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, kadangi šios direktyvos
pasiūlymu siekiama suteikti visiems pacientams teisę ir galimybę kuo greičiau gauti būtinas
sveikatos priežiūros paslaugas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Be to, jame
aiškiau išdėstyta, kokias atvejais kitose ES šalyse galima naudotis šiomis paslaugomis, nes
šiuo metu ne visada yra aiškios ir suprantamos naudojimosi šiomis paslaugomis ir jų išlaidų
kompensavimo taisyklės. Norėčiau pabrėžti, kad ši direktyva turi būti skirta visiems
pacientams, o ne tik turtingiausiems ar geriausiai informuotiems bei turėtų užtikrinti visų
pacientų saugumą. Jau per pirmąjį svarstymą Europos Parlamentas pasisakė už šią direktyvą,
bet, deja, Taryba neatsižvelgė į visus Parlamento pakeitimus. Pavyzdžiui, Taryba ignoravo
labai svarbų klausimą dėl retųjų ligų gydymo, o net apie 25 milijonai europiečių serga
retomis ligomis, todėl jiems turi būti suteikta galimybė gydytis kitose valstybėse narėse.
Be to, pritariu Parlamento pozicijai, kad, norint išvengti mažesnes pajamas turinčių žmonių
diskriminacijos, kilmės valstybė turi tiesiogiai sumokėti gydymą teikiančiai kitos valstybės
narės ligoninei, nereikalaujant iš piliečio iš anksto apmokėti sąskaitą arba bent jau paciento
patirtos išlaidos turėtų būti kompensuojamos nedelsiant. Dar labai svarbu, jog kiekviena
valstybė narė sukurtų nacionalinius kontaktinius centrus, kuriuose pacientai galėtų sužinoti
visą būtiną informaciją, t.y. apie galimas sveikatos priežiūros paslaugas, procedūras ir
būtiną dokumentaciją.

Jan Březina (PPE),    raštu. – (CS) Balsavau už F. Grossetête pranešimą, nes juo pašalinamas
neapibrėžtumas, daug metų buvęs išlaidų apmokėjimo klausimu ir susijusiu galimybės
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gauti tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas klausimu. Iki šiol tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros paslaugų privalumais pasinaudodavo geriau informuoti arba labiau
motyvuoti pacientai, o dabar ši galimybė atsiveria visiems kitiems. Sutinku su sąlyginiu
išlaidų apmokėjimu, pagrįstu išankstiniu sutikimu, pateisinamais ir aiškiai nustatytais
atvejais, kai pacientui bent vieną naktį teikiamos stacionarios tarpvalstybinės sveikatos
priežiūros paslaugos, kurioms reikalinga itin specializuota ir brangi medicininė įranga,
arba pacientui ar visiems gyventojams gresia konkretus pavojus. Manau, kad tokiais atvejais
išankstinis sutikimas yra veiksminga priemonė, padedanti užkirsti kelią pernelyg dideliam
„sveikatos turizmui“.

Padažnėjęs sveikatos turizmas nedaro garbės daugumai Europos sveikatos sistemų. Tačiau
jeigu pacientas turi laukti nepagrįstai ilgą laiką savo gimtojoje šalyje, neturėtume nustebti,
jeigu jis nori keliauti į vietą, kurioje gaus greičiau ir galbūt geresnės kokybės sveikatos
priežiūros paslaugas. Tačiau šalyse, į kurias daugybė užsieniečių keliauja norėdami
pasinaudoti medicininio gydymo paslaugomis ir operuotis, kyla pavojus, kad vidaus
pacientai bus gydomi tik patenkinus užsienio pacientų poreikius.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Šioje direktyvoje nustatytos taisyklės
padeda saugias ir aukštos kokybės tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas padaryti
lengviau prieinamas ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros
paslaugų srityje, taip pat užtikrinti visišką pagarbą nacionalinei valstybių narių
kompetencijai. Tai apima pagrindines bendrąsias visuotinumo, kokybiškų sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo, lygiateisiškumo ir solidarumo vertybes. Pacientai gauna
aiškią naudą, visų pirma tie, kurie kenčia nuo retųjų ir chroniškų ligų, nes jie galės
pasinaudoti specializuotais centrais, kurie užsiima ligų, kuriomis jie serga, gydymu, ir
kreiptis į juos. Ši direktyva – tai dar vienas pavyzdys, kad Europa tarnauja europiečiams,
nes pagal direktyvą pacientams leidžiama pasirinkti instituciją, kuri teiks tinkamas sveikatos
priežiūros paslaugas, nepaisant paciento kilmės šalies.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Valstybės narės atsako už jų piliečiams reikalingų
saugių, aukštos kokybės ir veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Todėl ši
direktyva neturi pažeisti valstybių narių laisvės apsispręsti dėl tinkamiausios sveikatos
priežiūros formos. Gyvename laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, kurioje Europos
piliečiai naudojasi judėjimo laisve. Tai reiškia, kad labai svarbu sukurti aiškias tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo taisykles, visų pirma atsižvelgiant į kitoje valstybėje
narėje su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu patirtų išlaidų klausimą. Remiantis Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktika šioje direktyvoje nustatoma didesnė Europos
gyventojų apsauga, nes jiems leidžiama naudotis reikalingomis sveikatos priežiūros
paslaugomis kitoje valstybėje narėje ir gauti kompensaciją už šias paslaugas atsižvelgiant
į jų nacionalinėse sistemose nustatytą dydį. Svarbu sukurti paprastesnę ir pacientams
kliūčių gauti saugias ir geros kokybės medicininės priežiūros paslaugas nesudarančią
išankstinio stacionarios sveikatos priežiūros leidimo sistemą. Ši direktyva yra pirmas labai
svarbus žingsnis siekiant užtikrinti pacientų judumą ES ir pageidautina, kad remiantis
teismų sprendimų praktika būtų galima nustatyti minimalias standartines taisykles.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Palankiai vertinu tai, kad buvo patvirtinta direktyva, kurios
tikslas – nustatyti naujas taisykles, reglamentuojančias tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas. Kartu su naujuoju teisės aktu Europos Sąjunga žengia svarbų žingsnį. Taip ne
tik bus palengvintas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, visų pirma pasienio regionuose,
ir padidintos ES piliečių galimybės gydytis; taip bus paskatinta ir bendra pažanga sveikatos
priežiūros srityje dėl mokslinių tyrimų iniciatyvų, atsirandančių valstybėms narėms
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bendradarbiaujant. Ypač palankiai vertinu tai, kad buvo patvirtintas teisės aktas, kuriuo
siekiama stiprinti bendradarbiavimą gydant retąsias ligas. Tai padės tokiomis ligomis
sergantiems žmonėms pasinaudoti glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo sveikatos
priežiūros srityje pasiekimais. Be to, reikalavimai, kad kompensacija būtų nustatoma pagal
paciento gimtosios šalies sveikatos sistemoje kompensuojamą gydymą ir išlaidas, ir
reikalavimas, kad stacionariam gydymui būtų taikomas išankstinis leidimas, yra tarsi
saugikliai, padedantys užtikrinti nacionalinės sveikatos priežiūros stabilumą. Todėl
direktyvoje sudarytos galimybės daryti didelę pažangą sveikatos priežiūros paslaugų
gerinimo srityje sukuriant tinkamą pusiausvyrą tarp valstybių narių, kurios yra atsakingos
už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, ir piliečių, kurie yra pagrindiniai tokių paslaugų
naudotojai, poreikių.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Teisėkūros rezoliucijos projektas dėl Tarybos pozicijos
pirmojo svarstymo metu siekiant patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl
pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra svarbus
dokumentas, o šios rezoliucijos patvirtinimas reikštų svarbią socialinę pažangą. ES piliečių
galimybė gydytis bet kur Europos Sąjungoje privers valstybes, kurių sveikatos priežiūros
sistemos yra nepatikimos, pakeisti savo prioritetus ir skirti tinkamą dėmesį šiai sričiai.

Be to, ši galimybė privers skirtingas sistemas tiesiogiai tarpusavyje konkuruoti, dėl to jos
turės tobulėti ir tinkamas dėmesys turės būti skiriamas pacientų lūkesčiams ir poreikiams.

Kartu tai paskatins atsirasti tarpvalstybinius medicinos kompetencijos centrus, kurie taip
pat veiks kaip inkubatoriai, kuriuose bus rengiami ir pagal specialybę mokomi studentai
ir gydytojai.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Manau, jog direktyvoje, kurioje aptariamas
apmokėjimo už užsienyje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas klausimas, numatytas
reikalavimas parengti konkrečių kriterijų ir sąlygų sąrašą, kad nacionalinė valdžios institucija
galėtų pagrįstai atsisakyti suteikti ligoniui gydymo paslaugas užsienyje, yra naudingas.
Rengiant šias sąlygas reikia atsižvelgti į galimą pavojų pacientui arba visiems gyventojams
tuo atveju, kai pateikiamas didelis kiekis tokių prašymų. Tikiuosi, jog Taryba taip pat pritars
direktyvai, kad pacientų labui ji įsigaliotų kuo greičiau.

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu. – Pritariu šiam pasiūlymui dėl tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų. Sveikatos priežiūra niekada neturėtų būti laikoma komercinio
pobūdžio rinkos paslauga. Šios iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad pacientai, kurie ieško
sveikatos priežiūros paslaugų kitoje nei jų gimtoji šalis valstybėje narėje, nesusidurtų su
jokiomis nereikalingomis kliūtimis. Iniciatyva siekiama įgyvendinti tai, ką daugybėje savo
sprendimų nustatė Europos Teisingumo Teismas. Be to, joje siekiama aiškiai nustatyti
pacientų teisę gauti kompensaciją, kurią suteikia jų gimtoji valstybė. Užtikrinant aukštos
kokybės, saugias ir veiksmingas tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas svarbu
išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp ES pacientų teisės ieškoti gydymo paslaugų užsienyje,
nacionalinių sveikatos sistemų pajėgumo ir nacionalinių sveikatos priežiūros prioritetų.
Šioje direktyvoje bus paaiškinta išlaidų kompensavimo už gydymo paslaugas, kurias
pacientai gavo kitoje valstybėje narėje, tvarka ir užtikrintas tinkamas nacionalinių sveikatos
sistemų veikimas bei finansinė pusiausvyra. Svarbu, kad valstybės narės gali nuspręsti
nustatyti aiškiai apibrėžtą išankstinio leidimo sistemą stacionaraus gydymo arba
specializuotos sveikatos priežiūros išlaidoms kompensuoti.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Tai rimtas signalas, mūsų siunčiamas savo
piliečiams, siūlant sistemą, kurioje pacientų poreikiai taps prioritetu. Europos Parlamentas
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išlaikė vienodą ir tvirtą poziciją dėl šio tikro pacientų poreikių Europoje pripažinimo, kuris
reiškia pirmąjį žingsnį įtvirtinant jų teisę gauti saugias ir aukštos kokybės sveikatos
priežiūros paslaugas Europoje. Pagal naujas taisykles Europos piliečių gydymo kitoje
valstybėje narėje išlaidas bus galima kompensuoti atsižvelgiant į tai, kiek tokios rūšies
gydymas ir išlaidos paprastai būtų apmokami jų pačių šalyje. Valdžios institucijos turės
įgaliojimus reikalauti, kad pacientai prašytų išankstinio leidimo stacionariam vienos nakties
gydymui ar specializuotoms sveikatos priežiūros paslaugoms, ir bet koks atsisakymas turės
būti aiškiai pagrįstas. Sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje ieškojimas galėtų būti
naudingas ypač tiems pacientams, kurie įrašyti į ilgus laukimo sąrašus arba negali rasti
specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų. Dabar turime užtikrinti, kad būtų tinkamai
prižiūrima, kaip įgyvendinama ši direktyva, ir kad ji Europos pacientams suteiktų
apčiuopiamus sveikatos priežiūros rezultatus.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų klausimu
buvo ilgai deramasi ir tai sukėlė nepasitenkinimą, kai ankstesniame projekte atsirado
pavojus, kad bus sukurta dviejų greičių sveikatos priežiūros paslaugos, kurios visų pirma
skatins turtingesniųjų pacientų medicininį turizmą ir pakenks toms valstybėms narėms,
kurios negalėjo planuoti savo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, atsižvelgdamos į nuo
siūlomos kokybės priklausančią paklausą ... Dokumentas, kurį patvirtinome trečiadienį,
labiau atitinka visų šalių interesus. Jame Europos pacientams leidžiama pasinaudoti gydymo
paslaugomis, kurios nėra prieinamos jų pačių šalyje arba kurių reikia laukti įrašytiems į
labai ilgus laukimo sąrašus. Kitoje valstybėje narėje gautų gydymo paslaugų išlaidas
kompensuoja paciento registracijos vietos šalis, tačiau kompensuojamos išlaidos negali
viršyti dydžio, kuris paprastai būtų kompensuojamas už panašias gydymo paslaugas ...
Pacientai turės prašyti išankstinio leidimo tam tikroms specializuotoms gydymo paslaugoms
arba jeigu jiems reikia stacionaraus vienos nakties gydymo. Tačiau bet koks atsisakymas
suteikti leidimą turės būti pagrįstas. Tai dar vienas žingsnis tikros sveikos Europos link.
Galime tuo tik džiaugtis.

Robert Dušek (S&D),    raštu. – (CS) Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų srityje
visuomenei iš esmės trūksta informuotumo, be to, paplitęs išankstinis neigiamas
nusistatymas. ES laisvių požiūriu kiekvienas pilietis iš esmės turėtų turėti galimybę
pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje, jeigu terapija arba
gydymas joje yra kokybiškesnis arba greičiau prieinamas, ir kurioje jis pats užmoka už šį
gydymą arba terapiją. Todėl galimybių sudarymas žmonėms gauti sveikatos priežiūros
paslaugas kitoje valstybėje narėje yra prioritetinis klausimas. Šios diskusijos vyksta jau
daugybę metų ir mes nepasiekėme jokios reikšmingos pažangos. Gydymą kitoje valstybėje
narėje galite gauti tik skubiais atvejais. Todėl neįmanoma planuoti sveikatos priežiūros
arba medicininio gydymo kitoje valstybėje narėje.

Visada reikalaujama atitinkamoje valstybėje turėti sveikatos draudimą, kurį, žinoma, gali
gauti tik toje valstybėje nuolat gyvenantys ES piliečiai. Tai paprasčiausiai beprasmiška, nes
nė vienas pilietis negali dalyvauti dviejose ar daugiau ES šalių sveikatos draudimo schemų,
nes jis gali turėti tik vieną nuolatinį adresą, ir tai bus šalis, kurioje jis nuolat gyvena. Todėl
teisės aktais užkertame kelią ES piliečių didesnio masto investicijoms į savo sveikatą ir
gydymą, jeigu jie bandys tai padaryti. Rekomendacija yra bent jau mažas žingsnis teisinga
linkme ir todėl balsuosiu už tai, kad ji būtų patvirtinta.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo pasiūlymu paaiškinamas ir
palengvinamas tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir teisė gauti
iš draudimo valstybės narės kompensaciją, taip sudarant galimybę visiems ES pacientams
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pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse narėse. Tiesą sakant, šias
teises jau pripažino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Tai žingsnis į priekį integruojant
Europą ir didinant solidarumą kartu trumpinant laukimo sąrašus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir skatinant mokslinius tyrimus. Prioritetas teikiamas retosioms ligoms,
o diagnozuoti ir gydyti dabar galima labiausiai šiam tikslui tinkamoje valstybėje narėje. Ši
direktyva skirta visiems europiečiams, kuriems reikalinga sveikatos priežiūra. Todėl
Portugalijos sveikatos ministras klysta sakydamas, kad ši galimybė skirta labiau
išsilavinusiems ir daugiau pinigų turintiems žmonėms: būtent taip yra dabar nesant
direktyvos. Portugalijoje yra puiki sveikatos priežiūra ir ji negali likti šio svarbaus projekto
nuošalyje: šalis turi pasinaudoti šia direktyva, siekdama dar labiau atsinaujinti, ir turi būti
pajėgi konkuruoti teikdama šioje srityje paslaugas visiems europiečiams, kuriems jų reikia.

Carlo Fidanza (PPE),    raštu. – (IT) Palankiai vertinu naują teisės aktą, reglamentuojantį
pacientų teises į medicininio gydymo paslaugas kitoje ES valstybėje narėje. Europos liaudies
partijos (krikščionių demokratų) frakcijos darbas glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis
frakcijomis ir vėl buvo pats svarbiausias. Mūsų kolegės Parlamento narės prancūzės
F. Grossetête pranešimas patvirtinamas po ilgų derybų su Taryba ir tai leis padaryti didelę
pažangą srityje, kurioje galiojantys teisės aktai nebuvo pakankami. Naujame teisės akte,
kuris turi poveikį tik gydymo paslaugas užsienyje pasirinkusiems žmonėms, nustatyta,
kad ES piliečiams gali būti kompensuojamas kitoje valstybėje narėje gautos medicininio
gydymo paslaugos, jeigu jų draudimo valstybės narės sveikatos sistemoje padengiamos
gydymo ir susijusios išlaidos. Visa tai yra ypač svarbu, kai atsižvelgiame į tai, kad sveikatos
priežiūros paslaugų užsienyje ieškojimas galėtų būti naudingiausias į ilgus laukimo sąrašus
įrašytiems arba specializuotos priežiūros negalintiems rasti pacientams.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsavome prieš direktyvą dėl pacientų teisių
į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, nors buvo kai kurių pradinio
teksto pakeitimų. Šis galutinis tekstas yra Tarybos daugumos kompromiso rezultatas,
suteikiantis 30 mėnesių pereinamąjį laikotarpį jai perkelti į valstybių narių nacionalinę
teisę.

Balsuojame prieš dėl sveikatos priežiūros paslaugoms taikomo laisvo judėjimo principo,
nepaisant šių paslaugų specifikos, įskaitant poreikį turėti visuomeninę nacionalinę sveikatos
tarnybą, kurios pagrindinis tikslas kiekvienoje šalyje – patenkinti savo piliečių reikmes.

Turėtume atsižvelgti į tai, kad šis Komisijos pasiūlymas pateiktas po to, kai Parlamentas
2007 m. atsisakė leisti sveikatos priežiūros paslaugas įtraukti į direktyvą dėl paslaugų
vidaus rinkoje, nes tam smarkiai pasipriešino darbuotojai ir visuomenė, privertusi atsisakyti
gėdingame Bolkensteino direktyvos projekte tos numatytos dalies.

Tačiau galutiniame Parlamento sprendime, prieš kurį visada stojome, numatyta daugybė
nuolaidų, dėl kurių kiekviena to norinti valstybė narė, siekdama apsaugoti savo viešąsias
paslaugas, gali panaudoti tam tikrus mechanizmus.

Todėl, nors tai gali apsunkinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, visų pirma
žmonėms, kurie dėl savo padėties negali pasinaudoti privačiomis sveikatos priežiūros
paslaugomis arba negali sau leisti išvykti į užsienį, šio sprendimo praktiniai padariniai vis
dar priklausys nuo Portugalijos parlamento ir vyriausybės.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu. – (IT) Labai svarbu pagerinti padėtį, susijusią su piliečių
teise į sveikatos priežiūrą jiems esant kitoje valstybėje narėje. Tikiuosi, kad nuogąstavimai
dėl per didelio Europos teisės aktų reglamentavimo toje valstybių narių kompetencijai
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priklausiančioje srityje nepasitvirtins. Tačiau manau, jog tai yra geras dalykas, kad pacientai
galės pasinaudoti teise į medicininio gydymo paslaugas kitoje valstybėje narėje ir gauti
kompensaciją atsižvelgiant į maksimalų jų valstybių narių sveikatos priežiūros sistemose
numatytą dydį. Todėl nusprendžiau paremti F. Grossetête rekomendaciją.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Pritariu paciento teisei ieškoti reikalingų
medicininio gydymo paslaugų kitoje nei jo gimtoji šalis Europos šalyje. Kiekvienas Airijos
pilietis ir, tiesą sakant, kiekvienas Europos pilietis turi teisę keliauti į kitą Europos Sąjungos
šalį tam, kad gautų medicininio gydymo paslaugas. Nepritarčiau „medicininiam turizmui“,
tačiau palankiai vertinčiau sistemą, kuri padėtų užsienyje gyvenantiems retąja arba neįprasta
liga sergantiems pensinio amžiaus žmonėms.

Elisabetta Gardini (PPE),    raštu. – (IT) Per ankstesnes diskusijas Parlamento komitetuose
dažnai buvo kartojama, kad šia direktyva siekiama ne skatinti „sveikatos priežiūros turizmą“,
bet tik nustatyti aiškias tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų taisykles.

Svarbu, kad kitoje nei paciento valstybė narė draudimo valstybėje narėje gaunamos
medicininio gydymo paslaugos būtų pagrįstos įrodomu, objektyviu poreikiu siekiant
išvengti per didelės išlaidų naštos nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms, kurios
neišvengiamai sumažintų jų veiksmingumą. Gydant retąsias ligas buvo padaryta pažanga:
pacientams bus sudarytos lengvesnės galimybės pasinaudoti itin specializuotomis gydymo
paslaugomis ir jie galės kreiptis dėl vizito į specialistą kitoje valstybėje narėje.

Todėl manau, kad labai svarbu įsteigti nacionalinius kontaktinius centrus siekiant užtikrinti,
kad pacientai būtų visapusiškai informuojami apie kitose šalyse prieinamas gydymo
paslaugas ir būdus pasinaudoti tarpvalstybinėmis gydymo paslaugomis ir gauti už jas
kompensaciją. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad valstybių narių išimtinė jurisdikcija dėl
prieinamų gydymo paslaugų ir etinio pasirinkimo galimybė sveikatos srityje jokiais būdais
neturėtų būti ginčijama.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) Direktyva dėl pacientų teisių
į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra labai svarbi nauja teisinė
priemonė, kuri gali iš esmės pagerinti Europos Sąjungos pacientų padėtį. Šiandien pacientai,
kurie nori pasinaudoti medicininėmis paslaugomis kitoje nei jų gimtoji šalis valstybėje,
susiduria su daugybe administracinių ir finansinių kliūčių. Todėl tik patys turtingiausi gali
leisti sau prabangą gydytis užsienyje. Siekiant išspręsti šias problemas pasiūlyme dėl
direktyvos numatytos priemonės kuo labiau supaprastinti administracines procedūras,
pvz., ribojant pareigą gauti iš nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigos išankstinį leidimą
gydytis ir užtikrinant geresnius informacijos apie medicinines paslaugas kitose šalyse
mainus – įsteigiant nacionalinius kontaktinius centrus. Tai nereiškia „sveikatos turizmo“
skatinimo, kaip kai kas teigia, tačiau užtikrina teisę į patikimas, aukštos kokybės priežiūros
paslaugas, kai jos reikalingos. Taip pat manau, kad ilgainiui direktyva gali padėti suvienodinti
medicininių paslaugų lygį įvairiose ES valstybėse narėse.

Nagrinėdami pasiūlymą dėl direktyvos visų pirma turėtume galvoti apie paciento gerovę.
Teisės aktų leidėjo vaidmuo – patvirtinti įstatymą, kuriame maksimaliai bus sumažinti
formalumai, kurių reikalaujama norint patekti pas gydytojus ir leis sergantiems piliečiams
pasirinkti iš plataus spektro medicininių paslaugų. Todėl iš visos širdies pritariu pasiūlymui
dėl direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas
įgyvendinimo ir tikiuosi, kad derybos, kurios jau vyksta septynerius metus, baigsis Tarybos
pritarimu.
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Robert Goebbels (S&D),    raštu. – (FR) Galiausiai balsavau už direktyvą dėl tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų. Parlamento ir Tarybos kompromisas yra priimtinas visų
pirma dėl to, kad juo pripažįstama valstybių teisė imtis priemonių siekiant apsaugoti savo
socialinės apsaugos sistemų finansinę pusiausvyrą, iš dalies dėl galimybės taikyti išankstinio
leidimo sistemą kompensuojant už kitoje valstybėje narėje gautas stacionaraus gydymo
paslaugas. Tai padės užkirsti kelią bet kokios rūšies sveikatos turizmui.

Ankstesnės sudėties Komisija suklydo manydama, kad sveikatos priežiūros paslaugos buvo
tik dar viena komercinio pobūdžio paslauga. Kai kurie Europos Parlamento nariai klysta
teigdami, kad „sveika Europa dabar tapo tikrove“. Geriausios gydymo paslaugos niekada
nebus prieinamos eiliniam piliečiui, tačiau priklausys nuo ryšių ir storos piniginės. Tai,
deja, yra tikrovė, kurios direktyva negali užglaistyti.

Louis Grech (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu F. Grossetête pranešimą dėl direktyvos
dėl pacientų teisių į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo
patvirtinimo. Šios dienos balsavimas dar vienu žingsniu priartino mus prie pacientų teisių
kodifikavimo Europos teisėje. Būtina, kad įsigaliojus šiai direktyvai pacientai nebūtų priversti
nešti tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų ekonominės naštos, o kompensacija
turi būti suteikiama laiku, greitai ir tinkamai. Aukšta kokybė, lygiateisiškumas, solidarumas
ir visuotinumas turi išlikti pagrindiniais sveikatos priežiūros principais pereinamojo
laikotarpio ir įgyvendinimo etapais įvairiose valstybėse narėse. Be to, vyriausybės turėtų
viešai paskelbti tvarkaraščius ir veiksmų planus dėl to, kaip geriausiai stebėti ir užtikrinti
šios rūšies įgyvendinimą.

Galiausiai norint, kad ši direktyva iš tikrųjų būtų veiksminga, Komisija turi stebėti ir
prižiūrėti draudimo ir gydymo paslaugas teikiančias valstybes nares ir užtikrinti, kad būtų
panaikinta bet kokia nelygybė ir skirtumai, susiję su tarpvalstybinių sveikatos priežiūros
ir gydymo paslaugų prieinamumu.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Būdama iš vienintelio Prancūzijos regiono,
kuris ribojasi su kitomis trimis ES valstybėmis narėmis, ir atstovaudama rinkimų apygardai,
kuriai tarpvalstybiniai klausimai turi ypač didelį poveikį, labai jautriai reaguoju į šias
problemas. Iš tikrųjų sienos vis dar per dažnai trukdo kasdieniam tarpvalstybiniam
gyvenimui įvairiose srityse. Europa pagrįsta laisvo asmenų judėjimo principu; ši laisvė, šis
piliečių judumas turi būti taikomas ir pacientams. Vadinasi, tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų klausimas yra labai svarbus. Būtent todėl ryžtingai balsavau už šį
pranešimą dėl pacientų teisių tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų srityje. Šis
dokumentas leis pacientams lengviau ieškoti gydymo paslaugų kitoje valstybėje narėje.
Svarbiausia, kad jame paaiškinamos taisyklės, kurios bus taikomos; pacientai galės gauti
daugiau informacijos (ypač per kontaktinius centrus) apie savo teises arba kompensavimą.
Todėl tai yra svarbi ir labai konkreti priemonė, kuri atneš tikrą pridėtinę vertę kuriant
socialinę Europą ir tikrą sveiką Europą.

Mathieu Grosch (PPE),    raštu. – (DE) Palankiai vertinu direktyvą dėl pacientų teisių į
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas per
trumpiausią įmanomą laiką ir visą dėmesį skiriant pacientui, kuriomis taip pat gali
pasinaudoti kitų valstybių narių pacientai, yra būtina sąlyga siekiant suartinti Europą.
Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos yra kasdienybe tapusi tikrovė tokiose
pasienio teritorijose, iš kurios ir aš esu kilęs. Atsižvelgiant į visa tai, man labai malonu, kad
bus užtikrintas lengvesnis patikimų, aukštos kokybės tarpvalstybinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas ir teisė gauti kompensaciją už gydymo išlaidas. Ypač palankiai
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vertinu pridėtinės vertės kūrimą pacientams, kurie įrašyti į laukimo sąrašus. Šios naujos
taisyklės leis jiems greičiau gydytis kitoje valstybėje narėje, užuot ilgą laiką laukus gydymo
savo šalyje. Iš tikrųjų išankstinio leidimo atsisakymo taisyklių nustatymas yra opus reikalas,
tačiau padėtis dėl to tampa aiškesnė. Tačiau kai kurios su tarpvalstybinėmis sveikatos
priežiūros paslaugomis susijusios problemos lieka neišspręstos, visų pirma susijusios su
ilgą laiką į darbą ir iš darbo keliaujančiais ir sienas kertančiais asmenimis, kurie išėję į pensiją
neturės jokios galimybės arba turės ribotą galimybę gauti jiems svarbias paslaugas toje
šalyje, kurioje jie anksčiau dirbo.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už šį dokumentą, kuriame galiausiai
išvengiama to, kad sveikatos priežiūros paslaugos taptų tik dar viena preke. Be to, norėčiau
padėkoti už tai Tarybai pirmininkaujančiai Ispanijai, taip pat už tai, kad pritarė išankstinio
leidimo sistemos tarpvalstybinei ir specializuotai priežiūrai atkūrimui.

Taip, Europos Sąjunga skatina savo piliečių judumą ir turi pareigą priimti teisės aktus dėl
sveikatos priežiūros paslaugų. Tačiau turime užtikrinti, kad sveikata išliktų visuomenine
visiems geriausiomis sąlygomis prieinama preke, o ne augimo šaltiniu, dėl kurio nacionalinės
sveikatos priežiūros ir socialinio saugumo sistemos priešpriešinamos viena kitai.

Małgorzata Handzlik (PPE),    raštu. – (PL) Direktyva dėl pacientų teisių į tarpvalstybines
sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra svarbus žingsnis siekiant panaikinti kliūtis,
su kuriomis iki šiol pacientai susidurdavo ES valstybėse narėse. Jos pagrindinis tikslas –
užtikrinti europiečiams lengvesnį sveikatos priežiūros paslaugų kitose ES valstybėse narėse
prieinamumą, visų pirma tų paslaugų, kuriomis negalima greitai pasinaudoti savo valstybėse
narėse. Tai ypač gera žinia tiems, kurie gyvena pasienio teritorijose, ir, svarbiausia,
retosiomis ligomis sergantiems asmenims, kuriems reikia specialių gydymo paslaugų,
kurios neteikiamos jų šalyje. Taip pat palankiai vertinu keletą nuostatų, kuriomis
užtikrinama tam tikra nauda pacientams, pvz., abipusis receptų pripažinimas, panaikinamas
reikalavimas turėti papildomą draudimą užsienyje ir galimybė pasinaudoti ligos istorijos
įrašais. Sumanymas įsteigti nacionalinius kontaktinius centrus, kurių užduotis – informuoti
pacientus apie jų teises, taip pat yra svarbus.

Pacientai turėtų būti išsamiai informuojami apie naudojimosi gydymo paslaugomis
užsienyje tvarką. Jie taip pat turėtų būti informuojami apie tokio gydymo išlaidų
kompensavimo, kuris bus atliekamas atsižvelgiant į paciento draudimo šalyje galiojančias
išlaidas, tvarką. Manau, kad rasti sprendimo būdai užtikrins pacientams lengvesni saugių,
aukštos kokybės medicininės priežiūros paslaugų visoje Europos Sąjungoje prieinamumą.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Prieš keletą metų balsavau už tai, kad sveikatos
priežiūros paslaugos būtų pašalintos iš Paslaugų direktyvos ir per pirmąjį svarstymą balsavau
prieš Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvą. Tuo metu buvo akivaizdu,
kad Komisijoje vyrauja požiūris į sveikatos priežiūros paslaugas kaip į parduodamą prekę.
Nemanau, kad taip yra sveikatos priežiūros paslaugų atveju, – pacientai neturėtų būti
laikomi vien pinigus mokančiais vartotojais. Tačiau Taryba iš esmės pagerino teisės akto
projektą ir pakeitė teisinį jo pagrindą, kad jis nebūtų susijęs išimtinai tik su vidaus rinka.
Todėl balsavau už pranešimą ir esu įsitikinęs, kad jis pagerins pacientų teises visoje Europoje.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi juo yra siekiama
įtvirtinti pacientų teises į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Tenka apgailestauti,
kad šiuo metu esama per daug neaiškumų dėl galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas,
kompensacijas ar atsakomybės už klinikinę priežiūrą po gydymo kitose valstybėse narėse.
Šia direktyva visiems pacientams, o ne tik geriausiai informuotiems ar turtingiausiems,
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turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti daugeliu teisių, kurias šioje srityje jau pripažino
Europos Sąjungos Teisingumo teismas. Jokiu būdu nekalbama apie sveikatos paslaugų
suteikimo kitose valstybėse narėse skatinimą, bet jas padaryti įmanomas, saugias ir
kokybiškas, kai nusprendžiama, kad jos naudingos ar būtinos. Ši direktyva turi būti galimybė
pacientams, kuri siejama su jų poreikiais, o ne su lėšomis, taip pat, kad ši galimybė
neprivaloma ir yra susijusi su informacija grindžiamu pasirinkimu. Be to, pritariu
Parlamento pozicijai, kad, norint išvengti mažesnes pajamas turinčių žmonių
diskriminacijos, kilmės valstybė turi tiesiogiai sumokėti gydymą teikiančiai kitos valstybės
narės ligoninei, nereikalaujant iš piliečio iš anksto apmokėti sąskaitą arba bent jau paciento
patirtos išlaidos turėtų būti kompensuojamos nedelsiant. Dar labai svarbu, jog kiekviena
valstybė narė sukurtų nacionalinius kontaktinius centrus, kuriuose pacientai galėtų sužinoti
visą būtiną informaciją, t. y. apie galimas sveikatos priežiūros paslaugas, procedūras ir
būtiną dokumentaciją.

Filip Kaczmarek (PPE),    raštu. – (PL) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas F. Grossetête
pranešimas, dėl kelių pagrindinių priežasčių. Direktyvoje dėl pacientų teisių į tarpvalstybines
sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra daugybė teigiamų požymių. Joje
panaikinamos kliūtys gauti gydymo paslaugas, visiems užtikrinamas vienodas sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas visoje ES, ji žymi pacientų diskriminacijos pabaigą, joje
numatomas abipusis receptų pripažinimas, sumažinamas vizito pas gydytoją laukimo
laikas ir panaikinamas reikalavimas turėti papildomą draudimą užsienyje. Tai, kad
direktyvoje retosiomis ligomis sergantiems asmenims numatomas plataus masto
medicininės priežiūros paslaugų prieinamumas ir didesni kompensavimo tarifai neįgaliems
žmonėms, yra papildomi teigiami direktyvos bruožai.

Direktyva siekiama užkirsti kelią medicininiam turizmui – nustatoma, kad gydymo išlaidos
bus kompensuojamos tiek, kiek tokių išlaidų kompensavimą užtikrina draudimo šalis, o
jeigu faktiškai patiriama mažiau išlaidų, tuomet jos bus visiškai kompensuojamos.

Leidimo klausimu buvo daug diskutuojama. Nacionalinio sveikatos fondo išankstinio
sutikimo bus reikalaujama tik stacionaraus gydymo arba brangių medicininių procedūrų
atveju ir jo nebus reikalaujama taikant bet kokią kitą gydymo formą, jeigu šių procedūrų
išlaidos bus padengiamos iš vadinamojo užtikrinamų paslaugų krepšelio. Jeigu valstybė
narė neleido pacientams naudotis nacionalinio lygmens specializuotomis gydymo
paslaugomis, direktyvoje pacientams nesuteikiama jokia nauja teisė gauti tokias gydymo
paslaugas užsienyje arba kompensaciją už tokio gydymo paslaugų išlaidas. Pagrindinė
išimtis yra susijusi su retosiomis ligomis sergančiais pacientais.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Direktyva dėl Europos Sąjungos piliečių teisės gauti
medicininio gydymo paslaugas bet kurioje iš 27 valstybių narių yra svarbus žingsnis
Europos Sąjungoje siekiant geresnės sveikatos priežiūros. Atsižvelgiant į paplitusį darbo
judumą ES, ji pasirodo tinkamu laiku. Įsigaliojus direktyvai, pacientams bus suteikta išsami
informacija apie naujas taisykles, kad piliečiai galėtų sužinoti, kokios galimybės jiems
atsiveria, ir jomis visapusiškai naudotis. Piliečiai galės gauti išankstinio gydymo paslaugas
bet kurioje valstybėje narėje ir gydytojai negalės atsisakyti teikti gydymo paslaugų.
Direktyvoje numatyta, kad ateityje piliečiai galės pasirinkti valstybę narę, kurioje jie norės
gauti planuojamas medicinines paslaugas.

Tačiau jie turės gauti savo gimtosios šalies išankstinį leidimą, nes apmokėjimas už gydymo
paslaugas bus atliekamas atsižvelgiant į paciento gyvenamojoje valstybėje vyraujančias
kainas. Nepaisant to, tai yra žingsnis tinkama kryptimi, nes taip bus padidintas medicininių
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paslaugų prieinamumas. Turėtume prisiminti, kad piliečiai turi teisę gauti medicinines
paslaugas vienoje iš valstybių narių, jeigu jie negali gauti tokių paslaugų savo gyvenamojoje
vietoje. Tai ypač svarbu sudėtingų arba retųjų sveikatos problemų atveju. Dėl šios priežasties
mano frakcija ir aš remiame šią direktyvą, nes tai svarbus Parlamento žingsnis; toks, kuris
bus naudingas europiečių gyvenimui.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Pritariau F. Grossetête rekomendacijai, nes šis
pasiūlymas dėl direktyvos bus naudingas Europos piliečiams. Naujose medicininio gydymo
paslaugų taisyklėse faktiškai nustatyta, kad Europos piliečiams gali būti kompensuojamos
kitoje valstybėje narėje gautų medicininio gydymo paslaugų išlaidos, jeigu gydymo
paslaugos ir išlaidos paprastai būtų apmokamos jų šalyje. Dėl to tai bus naudinga pacientams
ir iš esmės sutrumpins laukimo sąrašus, kurie kartais yra per ilgi. Mūsų visuomenė tampa
vis judesnė, ir manau, kad dabar labiau nei kada nors anksčiau svarbu palengvinti Europos
Sąjungos piliečių judumą, įskaitant judumą tokioje svarbioje srityje, kaip sveikatos apsauga.
Taip pat manau, kad svarbu atkreipti dėmesį į naujus teisės aktus dėl kovos su retosiomis
ligomis, nes jų tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad
Europos pacientai galėtų visapusiškai naudotis savo teise gauti gydymo paslaugas.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Manau, kad direktyva dėl pacientų
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo yra vykusi ir todėl
balsavau už tai, kad jos nuostatos būtų patvirtintos. Sveikata yra didžiausias turtas, kurį
turime. Norėčiau, kad europiečiams būtų prieinamos aukščiausios įmanomos kokybės
sveikatos priežiūros paslaugos. Direktyva yra galimybių ir vilties pacientams šaltinis ir joje
numatyta pareiga imtis papildomų sveikatos priežiūros sistemos reformų. Dėl direktyvos
Europos ligoninės ir klinikos taip pat atsiveria ir Lenkijos pacientams. Ji tarsi patvirtina,
kad Europa kuriama ir kad mūsų prioritetas – gerinti ir skatinti ES valstybių narių
bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą dėl to, kad dabar jame buvo
paaiškinta, jog Didžiosios Britanijos pacientai užsienyje gali gauti tik valstybės apmokamas
sveikatos priežiūros paslaugas, į kurias jie turėtų teisę pagal nacionalinę sveikatos priežiūros
sistemą. Palankiai vertinu tai, kad pakeitimai, kuriais siekiama išplėsti teisių apimtį – suteikti
galimybę pasinaudoti „visais gydymo būdais, kurių pakankamus bandymus atliko
tarptautiniai medicinos mokslininkai“, arba „vienodai veiksmingomis sveikatos priežiūros
paslaugomis“, nebuvo patvirtinti. Nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms tenkanti
našta dėl nekontroliuojamo tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų naudojimo galėjo
tapti milžiniška.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Pateiktas dokumentas primena diskusijas, kurios
vyko Europos Parlamente per ankstesnę Parlamento kadenciją. Faktiniame Komisijos
pasiūlyme buvo tam tikrų trūkumų ir pavojų, kurie būtų galėję turėti neigiamą poveikį
pacientų sveikatos priežiūrai ir piliečiams. Palankiai vertinu 107-ajame pakeitime pasiektą
kompromisą, iš esmės dėl to, kad juo padidinamas pacientų užtikrintumas teikiant
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ir atkreipiamas dėmesys į teigiamus pokyčius
siekiant didinti pacientų informuotumą. Galiausiai manau, jog teigiama yra tai, kad
pakeitime pabrėžiama valstybių narių atsakomybė už saugių, aukštos kokybės, veiksmingų
ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savo teritorijoje. Taip pat manau, kad
svarbu nustatyti sąlygas, pagal kurias valstybė narė gali atsisakyti suteikti išankstinį sutikimą.
Pakeitime taip pat numatyti teigiami pokyčiai dėl sąveikos ir remiamas bendradarbiavimas
prevencijos ir diagnozavimo srityse.
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Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Kaip galime užtikrinti pagrindinę visų Europos
piliečių teisę laisvai judėti mūsų bendrojoje erdvėje, nesuteikdami jiems galimybės be
kliūčių gydytis kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje jie gyvena? Šio direktyvos projekto
patvirtinimas galiausiai sudarys galimybes pacientų judumą, t. y. esminį piliečių judumo
elementą, įtraukti į teisinį dokumentą. Norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją pasiekus
susitarimą su Taryba dėl šio svarbaus dokumento, kurio tvirtinimas per ilgai užtruko. Labai
tikiuosi, kad valstybėms narėms perkėlus šį teisės aktą į savo nacionalinę teisę ilgainiui
Europos piliečiai galės iš tikrųjų naudotis kokybiškomis tarpvalstybinėmis sveikatos
priežiūros paslaugomis.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Sveikatos priežiūros paslaugų, kompensavimo ir klinikinės
priežiūros prieinamumo klausimai, susiję su tarpvalstybine sveikatos priežiūra, dabar
daugumai europiečių nėra aiškūs. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad visi pacientai –
ne tik geriausiai informuoti – turėtų naudos iš tam tikro skaičiaus su sveikatos priežiūros
paslaugomis susijusių teisių, kurias Europos Sąjungos Teisingumo Teismas vis dėlto jau
pripažino. Nepaisant to, ši direktyva nepanaikina valstybių narių įsipareigojimų, susijusių
su jų piliečių sveikatos priežiūra. Ji susijusi tik su pacientais ir jų judumu Europos Sąjungoje,
bet ne su laisvu paslaugų teikėjų judėjimu.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Jeigu laukimo sąrašai operuotis paciento šalyje yra
pilni, garantija, kad gydymo paslaugų užsienyje išlaidas apmokės jo sveikatos draudimo
įmonė, taps dideliu palengvinimu. Šios taisyklės leis chroniškomis ligomis sergantiems
asmenims laisvai judėti Europos Sąjungoje. Tačiau taisyklės bus naudingos tik jeigu jos
taip pat užkirs kelią sveikatos turizmui, kuris prisidėtų prie dar didesnio sveikatos draudimo
įmonių, kurios jau patiria didelių nuostolių, spaudimo. Nors kai kurios medicinos sritys
šalyse, turinčiose aukštus standartus, galėtų būti greitai nukonkuruotos, taip pat esama
pavojaus, kad iš neturtingesnių ES valstybių narių, kurios investavo mažiau į sveikatos
priežiūros paslaugas, bus reikalaujama sumokėti milžiniškas išlaidas. Šiuo atveju taip pat
neturime nepastebėti to, kad sistema, kuri turėtų sudaryti galimybes ES šalių socialinio
saugumo sistemoms kompensuoti viena kitos patirtas išlaidas, neveikia ir kad per daugybę
metų susikaupė milijonų eurų skolos. Nors valstybės narės teoriškai gali atsisakyti tam
tikrų gydymo paslaugų rūšių, jeigu baiminasi, kad dėl pacientų iš užsienio antplūdžio jų
sveikatos priežiūros sistemoms grės pavojus, praktikoje tai padaryti nebus taip paprasta.
Mes net nesugebėjome išspręsti esamų kompensavimo problemų ir vargu ar priemonės,
kuriomis siekiama užkirsti kelią sveikatos turizmui, bus veiksmingos. Balsavau prieš šį
rezoliucijos projektą, siekdamas užkirsti kelią socialinės apsaugos išlaidų didėjimui
milžinišku tempu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už F. Grossetête pristatytą
pranešimą, nes galimybė gauti tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas yra akivaizdus
pasiekimas, suteiksiantis Europos piliečiams naudos. Daugumai mūsų piliečių sveikatos
priežiūros paslaugos valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, neprieinamos dėl kenksmingų
sąlygų. Todėl turime suteikti jiems galimybę ieškoti šių sveikatos priežiūros paslaugų kitur
Europos Sąjungoje, taip pat gauti kompensaciją už šias gydymo paslaugas.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) 2011 m. sausio 19 d. Europos
Parlamentas patvirtino direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas įgyvendinimo, kurios tikslas – supaprastinti taisykles, reglamentuojančias gydymo
paslaugas užsienyje. Malonu pažymėti, kad Europos Parlamentas, kaip vienas iš teisės aktų
leidėjų, atliko pagrindinį vaidmenį formuluojant aiškias nuostatas, kurios pacientams, be
kita ko, naudingos kompensuojant išlaidas už kitose šalyse gautas medicininės priežiūros
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paslaugas. Su tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis susijusios nuostatos tuo
svarbesnės, kad jos turi poveikį kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui. Pagal naująją
direktyvą užtikrinamas abipusis receptų pripažinimas ir numatomas lengvesnis informacijos
dėl gydymo paslaugų užsienyje prieinamumas, taip pat padidinamas retosiomis ligomis
sergančių asmenų gydymo paslaugų mastas ir numatoma daugiau galimybių neįgaliems
asmenims pasinaudoti didesniais medicininės priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo
tarifais. Europos Parlamentas taip pat prisidės prie kontaktinių centrų kiekvienoje valstybėje
narėje, kurie suteiks informaciją visais gydymosi užsienyje klausimais, steigimo. Šie centrai
glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaus. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad direktyva, kurią
patvirtinome, yra labai reikalinga, nes dabar galiojantys teisės aktai dėl gydymo užsienyje
yra neaiškūs ir per daug sudėtingi ir tokius teisės aktus būtina supaprastinti siekiant gerovės
kiekvienai valstybei narei.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už rekomendaciją siekiant patvirtinti Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas įgyvendinimo, nes manau, kad labai svarbu užtikrinti tinkamas sveikatos
priežiūros paslaugas, visoje Europos Sąjungoje atitinkančias aukštus kokybės ir pacientų
saugumo standartus. Patvirtinus direktyvą pacientai turės prašyti išankstinio leidimo, kad
galėtų ieškoti sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje. Tai užtikrins sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir saugumą. Tuomet pacientai galės kreiptis dėl kompensacijos
už savo gydymo išlaidas, kuri bus nustatoma atsižvelgiant į išlaidų, kurias už tokį pat
gydymą turėtų sumokėti draudėjo valstybė narė, lygį. Jie taip pat bus apsaugoti, gydomi ir
gaus kompensaciją už visų retųjų ligų gydymą, kuris bus užtikrinamas dėl valstybių narių
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Kiekviena valstybė narė yra atsakinga
už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savo piliečiams. Šioje direktyvoje nustatytos
taisyklės, palengvinančios saugių ir kokybiškų tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą, ir skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas sveikatos priežiūros
paslaugų srityje, kartu visiškai pripažįstant nacionalinę jurisdikciją.

Itin specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų vystymasis ir retųjų arba chroniškų ligų,
kurios nėra paplitusios konkrečioje vietoje, tačiau joms reikalinga specializacija,
kompetencijos centrų plėtra tam tikrose šalyse buvo nevienoda. Tai neabejotinai viena iš
sąlygų, dėl kurios reikia skatinti laisvą judėjimą šioje srityje.

Ši direktyva yra dar vienas pavyzdys, kad Europa tarnauja europiečiams, kartu skatindama
savo žmonių solidarumą ir sukurdama naudą pacientams, visų pirma tiems, kurie kenčia
nuo retųjų arba chroniškų ligų ir galėtų pasinaudoti galimybe kreiptis į kompetencijos
centrus, besispecializuojančius ligų, kuriomis jie serga, srityje.

Dėl visų šių priežasčių balsavau už šį pranešimą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Direktyva leis visiems pacientams pasinaudoti teisėmis,
kurias jau pripažino Europos Teisingumo Teismas, ir taip pat nepažeis išimtinės valstybių
narių kompetencijos socialinės apsaugos sistemų srityje, nes joje reglamentuojami pacientų
ir jų judumo Europos Sąjungos viduje klausimai, o ne laisvas paslaugų teikėjų judėjimas.

Pritariu tam, kad būtų peržiūrėta dabartinė nepatenkinama padėtis sveikatos priežiūros
srityje, kuriai būdinga teismų praktikos ir nacionalinių sistemų atskirtis. Norėčiau atkreipti
dėmesį į tai, kad šiame Parlamente per pirmąjį ir antrąjį svarstymus buvo laikomasi vienodos
pozicijos, t. y. kodifikuoti Europos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su
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tarpvalstybinėmis gydymo paslaugomis (Europos piliečiai turi teisę būti gydomi kitoje
šalyje taip pat, kaip ir savojoje), ir pritarti Tarybos siekiui kovoti su medicininiu turizmu.

Pasiūlyme numatyta konkreti apsaugos sąlyga ir pacientams lanksti išankstinio leidimo
sistema, tačiau joje kartu nustatyta galimybė numatyti išimtines išlaidas. Todėl tikslas –
padidinti pacientų teises užtikrinant, kad valstybės narės teiktų viena kitai informaciją ir
bendradarbiautų.

Draudėjo valstybė narė turi užtikrinti savo piliečiams informacijos prieinamumą. Antrajam
svarstymui pateikta rekomendacija yra platesnio pobūdžio, nes joje atkreipiamas tinkamas
dėmesys į elektroninės sveikatos potencialą.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už šį Europos piliečiams naudingą
pranešimą, nes jame nustatytos aiškesnės taisyklės, susijusios su pacientų teisėmis
pasinaudoti gydymo paslaugomis užsienyje, ir galimybė pasirinkti atsižvelgiant į savo
poreikius, o ne turimas lėšas, kuri turi būti pagrįsta informuotumu, o ne prievarta.
Direktyvoje nustatyti šie principai: pacientai be išankstinio patvirtinimo galės gauti kitoje
valstybėje narėje nestacionarią sveikatos priežiūrą, į kurią jie turi teisę savo valstybėje narėje,
ir kompensaciją už savo gydymo išlaidas, kurios nustatomos atsižvelgiant į jų sveikatos
priežiūros sistemoje nustatytą didžiausią sumą. Informacija taip pat yra svarbus klausimas.
Todėl kiekviena valstybė narė turės pareigą išlaikyti nacionalinius kontaktinius centrus,
kad informuotų pacientus apie prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, administracines
procedūras, skundų, prašymų pateikimą ir t. t.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
išnagrinėtas bylas, šioje direktyvoje siekiama paaiškinti ir sustiprinti vartotojų teisę gauti
saugias ir aukštos kokybės tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, dėl to skatinant
pacientų judumą ES ir didinant valstybių narių bendradarbiavimą ir solidarumą šioje srityje.
Todėl direktyva yra svarbus žingsnis Europos integracijos link, ir balsavau už šį pranešimą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiandien patvirtintas teisės aktas yra svarbi
priemonė užtikrinant pacientų teises Europos Sąjungoje. Žalieji mano, kad galutiniu
šiandien patvirtintu kompromisu nustatoma tinkama pusiausvyra tarp pacientų teisių į
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas garantavimo ir kokybiškų sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo nacionaliniu lygmeniu užtikrinimo. Pacientai turės teisę į stacionaraus
gydymo paslaugas kitose valstybėse narėse ir į tokią kompensaciją, kokią jie gautų už tokias
gydymo paslaugas savo šalyje. Tačiau šia teise neturėtų būti naudojamasi pažeidžiant
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų gyvybingumą. Žalieji mano, kad galutinis
kompromisas suteikia galimybę valstybėms narėms sukurti pagrįstą išankstinio gydymo
paslaugų išlaidų kompensavimo sistemą, kai Europos Parlamento nariams pasisekė apriboti
priežasčių, dėl kurių būtų galima atsisakyti suteikti pacientui tarpvalstybines sveikatos
priežiūros paslaugas, sąrašą. Svarbu tai, kad valstybės narės nebegalės atsisakyti
kompensacijos suteikus išankstinį leidimą, kuris kėlė didelį susirūpinimą.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    raštu. – (FR) Direktyva dėl tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurios netrukus šiandien balsuosime, yra perversmas,
ir palankiai tai vertinu. Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sritis yra labai opus klausimas
ir suprantama, kad kiekviena valstybė narė turėtų sukurti savo socialinės apsaugos ir
sveikatos draudimo sistemą pagal savo specifinę kultūrą. Tačiau kam kurti Europą ir
užtikrinti judėjimo laisvę, jeigu atitinkamai neužtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumas visoje Europos Sąjungoje? Jau trejus metus Europos Parlamentas kovoja,
siekdamas užtikrinti teisinį tikrumą tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų srityje
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ir išaiškinti išlaidų apmokėjimo sąlygas. Bus žengtas svarbus žingsnis ir dėkoju savo kolegei
F. Grossetête už jos atliktą darbą. Tai istorinė akimirka: kuriama sveika Europa ir
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, užuot kėlusios pavojų, atvers galimybes.
Užtikrinkime, jog praktikoje įgyvendinsime tai, kad kiekvienas Europos pilietis galėtų
naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tai kaina, kurią reikia mokėti
už sveikatą.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    raštu. – Šiandien balsavau, kad paremčiau padidintą
teisinį tikrumą ir pacientų judumą tais atvejais, kai žmonėms reikia keliauti į užsienį tam,
kad gautų sveikatos priežiūros paslaugų. Geriausia būtų, jeigu nė vienas pacientas nebūtų
priverstas išvykti iš savo šalies, kad gautų medicininio gydymo paslaugas, bet tais atvejais,
kai tai reikalinga, jie turėtų turėti galimybę tai padaryti, žinodami savo teises, susijusias su
gydymo paslaugomis ir kompensavimu. Taip pat svarbu, kad valstybės narės žinotų savo
pareigas sveikatos priežiūros paslaugų srityje ir išsaugotų teisę pasirinkti, valdyti ir gauti,
jų manymu, tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pranešime sprendžiami abu šie svarbūs klausimai, taip pat daugybė kitų svarbių klausimų,
įskaitant retųjų ligų gydymą ir Europos referencijos centrų tinklus, siekiant skatinti
geriausios praktikos mainus. Tarptautinių sveikatos priežiūros paslaugų klausimas niekada
nebuvo lengvas ir reiškiu padėką pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų sunkų darbą
sprendžiant šį klausimą.

Peter Skinner (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu šį pranešimą, nes jame sprendžiamos
kai kurios dabartinės problemos, kurių nesprendė vyriausybės. Tai nėra direktyva, kurioje
valstybėms narėms nurodoma, kaip jos turėtų tvarkyti savo sveikatos sistemas, kaip kai
kas teigia. Tai pranešimas, kurį Jungtinė Karalystė mano galinti remti iš esmės, nes dauguma
su ankstesniais pranešimais susijusių problemų buvo išspręstos. Direktyvos dėl pacientų
teisių poveikio tikslas – sutvirtinti jau nustatytas teises; visų pirma tie pacientai, kurie negali
gauti tinkamų gydymo paslaugų Jungtinėje Karalystėje, pagal galiojančias nuostatas dabar
gali keliauti kitur ES. Tikimybė, kad vis dar bus labai mažai žmonių, pasinaudojančių šia
galimybe, priklauso nuo sergančiųjų šeimos palaikymo; šiuo atveju giminystė atlieka
svarbiausią vaidmenį.

Išlaidos Jungtinėje Karalystėje turėtų būti padengiamos, kai gydymui užsienyje yra pagrįstos
priežastys. Tai nėra tuščias sveikatos turizmo čekis; tai – dabartinių Jungtinės Karalystės
teisių savo piliečiams įtvirtinimas.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
direktyvoje – kurią remiu – pacientams suteikiamos aiškios teisės naudotis medicininio
gydymo paslaugomis užsienyje ir gauti kompensaciją atsižvelgiant į jų šalyje taikomus
tarifus. Tai užtikrina didesnį teisinį tikrumą pasienio teritorijose gyvenantiems pacientams,
kitoje šalyje besilankantiems žmonėms, retosiomis ligomis sergantiems pacientams ir
pacientams, kurie įrašyti į ilgus laukimo sąrašus. Tačiau, siekdamos užtikrinti sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir vienodas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas,
valstybės narės gali reikalauti, kad pacientai gautų išankstinį leidimą tokioms gydymo
paslaugoms. Toks reikalavimas bus taikomas stacionaraus gydymo arba labai brangių ar
didelį pavojų paciento gyvybei keliančių gydymo paslaugų atveju.

Kompensavimo taip pat galima atsisakyti tam tikrais, labai ribotais atvejais (pvz., jeigu
lygiavertes gydymo paslaugas pacientas taip pat gali gauti savo šalyje), be to, valstybės
narės turės teisę įsikišti pasitvirtinus pernelyg didelio vartojimo atvejams. Todėl direktyvoje
išlaikoma pusiausvyra tarp pacientų teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir
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valstybių narių teisės finansuoti savo socialinę apsaugą ir tvarkyti savo sveikatos priežiūros
paslaugas. Be to, tikiuosi, kad pacientų noras siekti pasinaudoti gydymo paslaugomis kitur
nesukels jokios nereikalingos įtampos teikiant aukštos kokybės paslaugas, kurioms
pirmenybę teikia didžioji dauguma šalies, kurioje jos teikiamos, pacientų.

Michèle Striffler (PPE),    raštu. – (FR) Pacientai taip pat turi teisę naudotis judėjimo laisve.
Todėl balsavau už šį pranešimą dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas įgyvendinimo. Elzase ir kituose pasienio regionuose tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų klausimas yra labai svarbus, kai, pvz., užsienyje teikiamos sveikatos
priežiūros paslaugos yra arčiau namų nei tos, kurios teikiamos gyvenamosios vietos
valstybėje narėje.

Šis pranešimas leis visiems Europos piliečiams gauti informacijos apie tarpvalstybines
sveikatos priežiūros paslaugas ir sužinoti apie savo teises šioje srityje dėl naujų kontaktinių
centrų, kurie bus įsteigti kiekvienoje valstybėje narėje. Šio dokumento patvirtinimas yra
atskaitos taškas tikrai sveikai Europai, kuri atneš naudą 500 mln. piliečių.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Siekiant valstybėse narėse sukurti laisvu judėjimu
pagrįstą vidaus rinką reikia tam tikrų priemonių. Laisvo žmonių ir paslaugų judėjimo srityje
ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos priežiūros paslaugoms, kurias valstybės narės
piliečiai gali gauti kitoje valstybėje narėje. Europos Teisingumo Teismas pripažino pacientų
teises, visų pirma susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, užtikrinant,
kad tokios sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir saugios ir kad pacientai gautų
kompensaciją. Dėl didesnio teisinio tikrumo poreikio šioje srityje reikalaujama valstybių
narių įsipareigojimo bendradarbiauti vienai su kita, visų pirma pripažįstant kitose valstybėse
narėse išduotus receptus ir užtikrinant kokybiškas paslaugas savo teritorijoje. Norėčiau
pabrėžti tai, kad Komisija turi pareigą imtis priemonių, siekdamos, kad informacija, susijusi
su receptais ir vaistų vartojimo instrukcijomis, kuriose nurodomos veikliosios sudedamosios
dalys ir dozavimas, būtų lengviau suprantama, nes tai atneš akivaizdžią naudą pacientams.
Atsižvelgiant į specifinį šio klausimo pobūdį, be paslaugų direktyvos, reikalinga atskira
direktyva. Balsavau už savo kolegės F. Grossetête iš Europos liaudies partijos (krikščionių
demokratų) frakcijos pranešimą, nes manau, kad svarbu patvirtinti pacientų teisę į
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    raštu. – (PL) Direktyva dėl tarpvalstybinių
sveikatos priežiūros paslaugų yra labai svarbus dokumentas ES piliečiams ir todėl labai
atidžiai stebėjau, kaip vyksta su šia direktyva susijęs darbas. Malonu pažymėti, kad
direktyvoje pacientams suteikiama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
vietą, taip sustiprinant bendrąją rinką, kuri yra pagrindinė mano darbo Europos Parlamente
sritis. Tai taip pat reiškia, kad joje nustatomi pakeitimai, kuriuose atsižvelgiama į piliečių
teisę keliauti ir dirbti kiekvienoje ES valstybėje narėje. Ši direktyva, kurią galėtume vadinti
sveikatos Šengeno erdve, reglamentuoja tokius klausimus, kaip abipusis receptų
pripažinimas, pacientų diskriminacijos dėl kilmės šalies panaikinimas ir papildomo
draudimo užsienyje reikalavimo pašalinimas.

Bendrosios rinkos požiūriu suklastoti vaistai ir medicinos produktai yra kitas labai svarbus
klausimas. Direktyvoje pažymima, kad tai rimta problema, ypač tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų požiūriu, ir tai taip pat aktualu medicininiam turizmui. Direktyvoje
ši problema sprendžiama užtikrinant, kad gydymo paslaugų išlaidos būtų kompensuojamos
tiek, kiek jų kompensavimą užtikrina kilmės valstybė narė, arba, jeigu gydymo paslaugos
arba procedūra kainuoja mažiau nei ši suma, kad būtų kompensuojamos faktiškai patirtos
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išlaidos. Pateikti sprendimai padės pagerinti pacientų padėtį Europos Sąjungoje ir sustiprins
bendrąją rinką, todėl balsavau už direktyvos patvirtinimą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. – (DE) Malonu, kad galėjau balsuoti už pranešimą, kuris po
susitarimo su Taryba per antrąjį svarstymą iš esmės pagerins laisvą pacientų judėjimą
Europos Sąjungoje. Ambulatorinio gydymo paslaugos dabar nesudaro jokių problemų ES
piliečiams, o stacionarus gydymas tapo daug paprastesnis. Būtent tokiose srityse Europa
gali sukurti didelę pridėtinę vertę. Rezultatas toks, kad sveikatos priežiūros paslaugų
sektorius laipsniškai transformuojamas iš atskirų paslaugų mišinio į vieną visumą.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu. – (LT) Gerbiami kolegos, labai svarbu, kad mūsų piliečiai
tiek būdami namuose, tiek užsienyje turėtų galimybę gauti būtinas ir kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas. Man džiugu, jog šiame pranešime kalbama taip pat apie pacientų
judumą ES. Užsienyje gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams turi būti užtikrinta galimybė
gauti gydymą, jei reikia, nemokant absurdiškų sumų ar laukiant mėnesius nežinioje. Išeitis
– informacija. Aš palaikau pranešėjo pasiūlymą, kad kiekviena valstybė narė turėtų sukurti
nacionalinius kontaktinius centrus, kuriuose pacientai galėtų sužinoti apie galimas sveikatos
priežiūros paslaugas bei administracines procedūras. Tačiau kartais būna, jog ne visoms
ligoms gali būti suteiktas gydymas savo šalyje, todėl tokiais atvejais gydymas turėtų būti
suteiktas kitoje valstybėje. Mes turime labai pasistengti, kad tarpvalstybinis sveikatos
priežiūros paslaugos ar "sveikatos priežiūros turizmas" (kaip šiuo atveju pastebi pranešėjas)
nesusilpnintų mūsų nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų. Reikia gerai subalansuotos
pusiausvyros. Žemos kainos ir nesudėtingas susisiekimas daro Lietuvą itin patrauklią
kitiems ES gyventojams, ieškantiems pigesnio gydymo bei pigesnių operacijų galimybių
užsienyje. Nebent atidžiai kontroliuojamas "sveikatos priežiūros turizmas" galėtų sukelti
paslaugų perteklių ir nereikalingų logistikos sąnaudų, ypatingai naujoms ES narėms, kaip
antai Lietuvai.

Derek Vaughan (S&D),    raštu. – Sveikatos paslaugų struktūros visoje ES labai skiriasi, ir
pritariau šiai direktyvai, kurioje išdėstomas nuoseklus požiūris į tarpvalstybinių sveikatos
priežiūros paslaugų finansavimą.

Nors su tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis tiesiogiai susiduria tik nedidelis
ES piliečių procentas, šių pacientų dabartinių teisių išaiškinimas viename teisės akte padės
užtikrinti piliečių, norinčių keliauti į kitą valstybę narę, kad pasinaudotų medicininio
gydymo paslaugomis, finansinę apsaugą. Svarbu, kad tokiems pacientams, kurie, pvz.,
gyvena netoli nacionalinių sienų, taip pat mažesnių valstybių narių gyventojams, kurie
serga retosiomis ligomis, ieškant medicininės priežiūros paslaugų kitur ES būtų suteikta
finansinė parama.

Susitarimas leis pacientams gauti tokią kompensaciją už gautas gydymo paslaugas, kokia
už panašias gydymo paslaugas numatyta pacientų nacionalinėje sveikatos sistemoje. Ši
direktyva dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo taip pat padės
užtikrinti, kad valstybės narės įsteigtų kontaktinius centrus, teikiančius pakankamą
informaciją į užsienį gydytis norintiems keliauti piliečiams.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Sausio 19 d. Europos Parlamentas
patvirtino Europos teisės aktą dėl pacientų teisių tarpvalstybinių sveikatos priežiūros
paslaugų srityje.

Galiu tik pritarti tam, kad visi ES piliečiai galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugas,
nepaisant to, kurioje valstybėje jie gyvena. Tačiau tai nėra pagrindinis šio dokumento
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uždavinys, kurio svarbiausias tikslas – sustiprinti vidaus rinką, užuot skatinus visuotinę
galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Dokumente nurodoma, kad keliavimas į užsienį siekiant gauti gydymo paslaugų galėtų
būti ypač naudingas į ilgus laukimo sąrašus įrašytiems arba specializuotų sveikatos
priežiūros paslaugų negalintiems rasti pacientams.

Pagrindinė pacientų teisė – gauti greitas ir tinkamas gydymo paslaugas be jokių kliūčių
savo gyvenamojoje vietoje. Nedora kaip teisę pateikti sergančio asmens pareigą išvykti ir
apsimokėti kelionės į užsienį išlaidas tam, kad gautų tinkamas gydymo paslaugas.

Užuot rėmę sveikatos priežiūros paslaugų sistemas, siekiant užtikrinti vienodą galimybę
gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientai skatinami pasirinkti gydymo
paslaugas visoje Europoje, kaip ir bet kurią kitą prekę, pateiktą laisvai judėti Europos
Sąjungoje.

Negaliu pritarti tokiai sveikatos priežiūros koncepcijai.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Pritariau šiai rezoliucijai dėl FLEGT
savanoriškų partnerystės susitarimų su Kamerūno Respublika ir Kongo Respublika. Reikia
pabrėžti, kad šie savanoriški susitarimai dėl prekybos mediena negali kenkti bendram ES
kovos su klimato kaita tikslui ir privalo garantuoti tvarų miškų naudojimą. Tikiu, kad šie
savanoriški susitarimai labiau prisidės nei sudarys kliūčių bendram sumanymui stabdyti
prekybą neteisėtai paruošta mediena ir sumanymui padėti stabdyti miškų kirtimą ir
naikinimą bei su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės mažėjimą
pasaulio mastu.

Todėl pritariu raginimui Komisijai, kad ji užtikrintų ES politikos nuoseklumą ir kad
didžiausią dėmesį skirtų pastangoms užtikrinti, jog savanoriški partnerystės susitarimai
neskatintų plėsti pramoninės miškų ruošos veiklą į nepaliestus miškus ir ateityje
bendradarbiauti su visomis savanoriškus partnerystės susitarimus pasirašančiomis
vyriausybėmis stebint ir stengiantis pašalinti tiesioginį ir netiesioginį neigiamą komercinės
miškų ruošos poveikį laukinei gyvūnijai ir augalijai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Savanoriškus partnerystės susitarimus
(SPS) palankiai vertinu todėl, kad jais Europos Sąjungoje kovojama su prekyba neteisėtai
nukirsta mediena. Norėčiau pabrėžti jų svarbą kovojant su miškų naikinimu ir nykimu, su
tuo susijusiu anglies dioksido išmetimu ir biologinės įvairovės mažėjimu visame pasaulyje.
Minėtais pranešimais kartu skatinamas ekonomikos augimas, žmonijos raida ir tvarūs
maisto šaltiniai. Raginu Komisiją užtikrinti nuoseklią ES politiką siekiant veiksmingai
prisidėti prie visų SPS šalių tarptautinių įsipareigojimų.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Jungtinių Tautų duomenimis, 20–40 proc.
pasaulio medienos gamybos susijusi su neteisėta miškų ruoša. Be to, kasmet sunaikinama
13 mln. hektarų miškų ir dėl to atsiranda apytiksliai 20 proc. visų pasaulyje išmetamų CO2

dujų. Parlamento ką tik priimtais savanoriškais partnerystės susitarimais bus lengviau
kovoti su prekyba neteisėtai paruošta mediena, nes nepriklausomo audito procedūromis
ir gera miškų valdymo politika bus gerinamas Kongo Respublikoje ir Kamerūne paruoštos
medienos atsekamumas. Apskritai šiuose susitarimuose primenami įsipareigojimai, kurių
Europos Sąjunga privalo laikytis derėdamasi dėl prekybos susitarimų. Europos Komisija
privalo vykdyti nuoseklią prekybos politiką ir užtikrinti, kad dėl prekybos susitarimų
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nebūtų masiškai naikinami miškai siekiant atsižvelgti į laisvosios prekybos mediena arba
biokuro gamybos poreikius. Todėl Parlamentas primygtinai ragina, kad Europos Komisija
teiktų reguliarias šių susitarimų įgyvendinimo ataskaitas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl miškų teisės
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena savanoriškų partnerystės susitarimų
(SPS), nes derėdamiesi dėl šių susitarimų galėsime apibrėžti gerąją patirtį, kuria bus galima
remtis ateityje derantis su medieną teikiančiomis šalimis siekiant panaikinti neteisėtą miškų
ruošą ir apsaugoti bei tvariai naudoti miško išteklius visame pasaulyje.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Neteisėta miškų ruoša yra ne kas kita, kaip medieną
teikiančių – dažniausiai besivystančių – šalių gamtos išteklių grobimas ir aiškus išpuolis
prieš biologinę įvairovę, žmonių gyvenimo kokybę ir jų ateities perspektyvas. Jei su Kongo
Respublika ir Kamerūnu sudaryti susitarimai pasirodys esantys veiksmingi kovojant su šia
nelaime, jie gali tapti geru pagrindu būsimiems tokio pobūdžio susitarimams. Džiaugiuosi,
kad Europa stengiasi apsaugoti kitų šalių gamtos išteklius, bet turiu pabrėžti, kad, nepaisant
pagal šiuos susitarimus nustatytos reguliavimo sistemos, bet kokia sėkmė kovojant su
prekyba neteisėta mediena priklauso nuo medieną gaminančių šalių vyriausybių ir
institucijų. Be jų dalyvavimo ir veiksmingo įsipareigojimo visos su jomis sutartos priemonės
bus beprasmės. Todėl šis modelis yra kartu raginimas su Europa susitariančioms šalims
stengtis suprasti, kad reikia apsaugoti savo ateities kartų interesus, ir veikti visų naudai
atsispiriant pagundai gauti greitą pelną.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungai sunkiai sekasi kovoti su
neteisėta miškų ruoša siekiant apsaugoti miško išteklius ir skatinti tvarų jų naudojimą
visame pasaulyje.

Todėl palankiai vertinu savanoriškų partnerystės susitarimų pasirašymą su Kamerūnu ir
Kongo Respublika siekiant gerinti miškų valdymą ir, jei reikia, reformuoti esamus teisės
aktus siekiant užtikrinti, kad miškų sektoriaus veikla būtų skaidri, kad ja būtų gerbiamos
vietos gyventojų teisės ir nedidinamas neigiamas poveikis aplinkai.

Šie susitarimai labai svarbūs siekiant panaikinti neteisėtą miškų ruošą, kartu sustabdyti
miškų naikinimą bei nykimą, su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės
mažėjimą visame pasaulyje. Šiuo tikslu norėčiau pabrėžti, kad svarbu raginti Komisiją
reguliariai rengti ir teikti Parlamentui visų dabartinių ir būsimų susitarimų įvairių nuostatų
įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šioje rezoliucijoje teisingai nurodoma, kad plataus
masto pramoninis atogrąžų miškų naudojimas yra netvarus, nes nyksta ir ardomos
ekosistemos, kurios labai svarbios funkciniu požiūriu ir atsižvelgiant į gamtos turtus,
kuriuos jos saugo. Taip pat manome, kad rezoliucijoje pagrįstai ir laiku atkreipiamas
dėmesys į miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena savanoriškų
partnerystės susitarimų trūkumus ir prieštaravimus. Vis dėlto joje vis tiek nėra to, ko reikėtų
siekiant panaikinti neteisėtos arba netvarios miškų ruošos problemos priežastis. Ypač
svarbu paminėti, kad šios problemos negalima atsieti nuo didžiulių šių šalių ekonomikos
trūkumų ir didelio jų gyventojų skurdo, taip pat to, kad kartais ši veikla yra vienintelis
daugelio šeimų pajamų šaltinis. Todėl neišvengiamai peršasi mūsų pasiūlytame pakeitime,
kuris, deja, buvo atmestas, padaryta išvada, kad sustabdyti neteisėtą arba netvarią miškų
ruošą galima tik gerinant siaubingą socialinę ir ekonominę šių šalių padėtį, sugriaunant
ekonominį modelį, pagal kurį būtina naudoti ir eksportuoti į pramonines šalis ribotą skaičių
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žaliavų, dėl ko stiprinami neokolonijiniai priklausomybės santykiai, skatinamas išteklių
grobimas iš besivystančių šalių ir šių šalių pajungimas.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Dar kartą Europos Parlamento forume visiems
norėčiau priminti miškų svarbą klimatui, vandentvarkai, žemės ūkiui ir konkrečios šalies
arba regiono, ypač kaimo vietovių, kultūrai. Taip pat didelė iš medienos pagamintų prekių
rinkos vertė. Todėl turime būti visiškai tikri, kad mediena iš Kamerūno, Kongo arba kurios
nors kitos trečiosios šalies įsigyta, transportuota ir pateikta rinkai teisėtai, atsižvelgiant į
vietos bendruomenių poreikius ir miškų tvarkymo teisės aktus. Sudarę partnerystę su
šiomis šalimis pagerinsime miškų tvarkymą, padidinsime patikimumą ir eksportuojančių
šalių konkurencingumą tarptautinėje arenoje.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu šią rezoliuciją, kuri papildo pritarimo
savanoriškiems partnerystės susitarimams dėl miškų teisės aktų ir prekybos mediena su
Kamerūnu ir Kongu procedūras. Rezoliucijoje teisingai pabrėžiama, kad norint pasiekti
SPS tikslus būtinai reikės pakankamo finansavimo, stebėsenos ir NVO bei pilietinės
visuomenės dalyvavimo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Kovojant su biologinės įvairovės
niokojimu labai svarbu spręsti miškų naikinimo problemą. Šis naikinimas – tai pirmiausia
šiandieninės globalizacijos produktyvizmo logikos rezultatas, todėl vis dar yra visiškai
teisėtas. Dvišalių savanoriškų partnerystės susitarimų įgyvendinimas siekiant kovoti su
neteisėtu miškų naudojimu yra tik labai nedidelis žingsnis kuriant baudimo už visus
ekologinius nusikaltimus mechanizmą. Nepaisant to, šiuos kol kas dar labai neapibrėžtus
susitarimus reikėtų skatinti ir pirmiausia tobulinti.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Miškų ruoša Afrikos šalyse dažnai vykdoma neteisėtai,
todėl labai smarkiai veikiama šalių gamintojų gamtos išteklių apsauga, kenkiama biologinei
įvairovei, žmonių gyvenimo kokybei ir jų ateities perspektyvoms.

Jei tokie su Kongo Respublika ir Kamerūnu pasirašyti susitarimai būtų veiksmingi ir jais
aiškiai pavyktų sustabdyti neteisėtą miškų ruošą šiose Afrikos šalyse, šią tendenciją būtų
galima pakeisti. Tai, kad ES sudaro tokius susitarimus siekdama apginti kitų gamtos išteklius,
verta dėmesio. Vis dėlto norint įgyvendinti šias iniciatyvas labai svarbu, kad kovoti padėtų
ir vyriausybės bei institucijos.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Negalime tikėtis stebuklų iš partnerystės susitarimų
dėl tvaraus miško išteklių naudojimo visame pasaulyje. Veiksmingai kovoti su neteisėta
miškų ruoša galima tik užtikrinus didesnį vietos sistemų atsparumą korupcijai, jei pavyks
uždaryti užpakalines duris, kuriomis šiuo metu naudojamasi siekiant apeiti esamus
nurodymus, ir galiausiai taikant dideles bausmes ir sankcijas už nurodymų nesilaikymą.
Kalbant apie miškų sektoriaus veiklos žalą aplinkai svarbu nepamiršti dėl transporto
atsirandančios žalos. Nors iš šio susitarimo negalime tikėtis stebuklų, vis dėlto tai žingsnis
tinkama kryptimi, todėl balsavau už šį pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos
dėl savanoriškų partnerystės susitarimų (SPS) dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų
valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais. Balsavau
už, nes manau, kad derėdamiesi dėl šių SPS galime parengti gerosios patirties gaires,
kuriomis būtų galima remtis vykstančiose derybose dėl kitų savanoriškų partnerystės
susitarimų su medieną gaminančiomis šalimis.
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Šiuo atžvilgiu džiaugiuosi, kad ES prisiima dalį atsakomybės stabdyti neteisėtą miškų ruošą,
susijusią prekybą ir dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti miško išteklius ir užtikrinti
tvarų jų naudojimą visame pasaulyje. Palankiai vertinu tai, kad susijusių šalių įsipareigojimai
gerinti miškų valdymą skaidrūs, kad jais atsižvelgiama į vietos gyventojų teises ir rūpinamasi
biologine miško įvairove, klimatu ir tvaria žmonijos raida.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl savanoriškų
partnerystės susitarimų su Kamerūnu ir Kongo Respublika. Norėčiau pabrėžti, kad ateityje
derantis dėl tokio pobūdžio susitarimų reikėtų nustatyti priemones, kuriomis būtų galima
pasiekti neteisėtos miškų ruošos sustabdymo, miško išteklių apsaugos, tvaraus jų naudojimo
ir atsižvelgimo į vietos gyventojų teises tikslus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Kartu su keliomis NVO kruopščiai išnagrinėję
šiuos du SPS nutarėme pritarti jų pasirašymui. Žaliųjų rekomendacijos komitete priimtos
vienbalsiai. Vis dėlto aiškinamojoje dalyje prašėme Komisijos kai kuriuos aspektus paaiškinti
išsamiau. Todėl, siekiant iškelti kelis rūpimus klausimus, pritariant visoms frakcijoms
pateiktas žodinis klausimas su diskusijomis ir pabrėžtas reikalavimas Komisijai pasirūpinti,
kad kai kurie kriterijai būtų užtikrinti ne tik per pasirašymo, bet ir per patį svarbiausią šių
susitarimų įgyvendinimo etapą. Pvz., prašome Komisijos per šešis mėnesius nuo bet kurio
SPS įsigaliojimo pateikti ataskaitą dėl priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad
suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės, įskaitant vietos gyventojus ir čiabuvius,
dialogas vyktų toliau ir būtų tęsiamas įgyvendinimo etape. Šiame tekste pabrėžiama plataus
masto miškų naudojimo rizika ir tiesioginis bei netiesioginis komercinės miškų ruošos
poveikis laukiniams gyvūnams, biologinei įvairovei, miškų naikinimui ir nykimui, vietos
gyventojams ir čiabuviams. Taip pat siekėme atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu užtikrinti
žodžio laisvę ir pagarbą žmogaus teisėms, kad bet kurioje su SPS susijusioje šalyje būtų
išgirstas bet koks skundas.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Savanoriški partnerystės susitarimai dėl miškų teisės
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos
produktais (FLEGT) – tai šiuo metu rengiamas Europos kovos su neteisėta tarptautine
prekyba mediena modelis.

Patvirtintos partnerystės su Kamerūno Respublika ir Kongo Respublika apima gerosios
patirties gaires, kuriomis gali būti svarbu remtis kitose vykstančiose derybose su medieną
gaminančiomis šalimis. Svarbiausia patvirtinto dokumento mintis yra ta, kad reikia bendrai
stabdyti prekybą neteisėtai paruošta mediena, iš jos pagamintais produktais ir padėti
stabdyti miškų naikinimą ir nykimą, su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės
įvairovės mažėjimą visame pasaulyje. Kartu būtų skatinamas tvarus ekonomikos augimas,
tvari žmonijos raida ir pagarba čiabuviams bei vietos gyventojams.

Nors miškai yra suvereni valstybių, kuriose jie auga, nuosavybė, miškų aplinka yra bendras
žmonijos paveldas, todėl jį reikia apsaugoti, išsaugoti ir, jei įmanoma, atkurti siekiant
pagrindinio tikslo – išsaugoti pasaulio biologinę įvairovę, ekosistemų funkcijas ir apsaugoti
pasaulio klimatą nuo dabar vykstančių pokyčių.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Siekdamos užtikrinti medienos atsekamumą ir
teisėtumą atogrąžų medieną eksportuojančios šalys pagal FLEGT programą pradėjo rengti
savanoriškus partnerystės susitarimus (SPS) su ES. Šiais susitarimais taip pat numatytos
nepriklausomo tikrinimo procedūros. Todėl šalys gali nustatyti miškų valdymo ir naudojimo
standartą. Galiu tik pasidžiaugti, kad Komisija sudarė susitarimus su Kamerūnu ir Kongo
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Respublika. Šie susitarimai yra geras pagrindas būsimiems SPS, pvz., su tam tikromis Azijos
šalimis ir Kongo Demokratine Respublika.

Žaliųjų frakcijai / Europos laisvajam aljansui svarbu ir tai, kad Komisija įsipareigojo per
šešis mėnesius nuo savanoriško partnerystės susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti ataskaitą
apie priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti ir išlaikyti vykstantį suinteresuotųjų subjektų
ir pilietinių bendruomenių, įskaitant vietos gyventojus ir čiabuvius, dialogą. Dėl pernelyg
intensyvaus miškų naudojimo kyla grėsmė ne tik vietos gyventojams, bet ir gyvūnijai,
augmenijai bei biologinei įvairovei. Šiais susitarimais bus mažinamas masinis miškų
naikinimas, dėl kurio didėja visuotinis atšilimas.

Rekomendacija: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Pritariu tikslui parengti teisinį pagrindą siekiant
nustatyti ir užtikrinti medienos produktų atsekamumą, nustatyti nepriklausomo
vyriausybinio tikrinimo procedūras, kuriomis būtų patvirtinama, kad visi Kamerūno
Respublikos į Europos rinkas eksportuojami medienos produktai įsigyti, paruošti,
transportuoti ir eksportuoti teisėtai, kad būtų galima sukurti teisėto valdymo bei naudojimo
Kamerūno medienos sektoriuje pagrindus ir pagerinti miškų teisės aktų vykdymą ir valdymą.
Taip pat manau, kad šis susitarimas itin svarbus, nes ši šalis yra pagrindinė Afrikos medienos
eksportuotoja į Europą, patirianti rimtų problemų, pvz., aplinkos nykimo ir korupcijos,
keliais valdymo lygmenimis. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių
ES ir Kamerūno įsipareigojimų dėl aplinkos, pilietinės visuomenės priežiūros ir didesnio
vietos ir čiabuvių bendruomenių dalyvavimo, kad jos galėtų naudotis pagrindinėmis
teisėmis.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rekomendaciją. 40 proc.
Kamerūno teritorijos sudaro miškai ir tai svarbiausia Afrikos medieną į Europą
eksportuojanti šalis. 80 proc. nukirstos medienos Kamerūnas parduoda ES. Tačiau šiame
sektoriuje daug rimtų valdymo problemų, dėl kurių alinama aplinka, didėja nelygybė,
gyventojų skurdinimas ir korupcija. Nevyriausybinių organizacijų tyrimų duomenimis,
šiuo metu 20 proc. visos į Europos rinką importuojamos Kongo medienos yra nelegalios
kilmės – ji arba nelegaliai gaminama, parduodama, perdirbama, arba eksportuojama. Šis
Kamerūno ir ES savanoriškas partnerystės susitarimas yra geras pavyzdys kaip atsakingai
pirkdami galime daryti teigiamą įtaką trečiųjų šalių ar apskritai globalios aplinkos kokybei,
mažinti taršą, kovoti su klimato kaita, skurdu ir korupcija. Manau, kad atsakingo pirkimo
principas gali ženkliai prisidėti mažinant nesąžiningos ir neteisėtos prekybos apimtis bei
prisidėti prie miškų ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiuosi ES ir Kamerūno Respublikos
įsipareigojimais gerinti miškų valdymą ir, jei reikia, reformuoti esamus teisės aktus siekiant
užtikrinti, kad miškų sektoriaus veikla būtų skaidri, kad ją vykdant būtų atsižvelgiama į
čiabuvių teises ir nebūtų didinamas neigiamas poveikis aplinkai.

Miškų aplinka yra bendras pasaulio paveldas, kurį būtina apsaugoti, išsaugoti ir, jei
įmanoma, atkurti siekiant pagrindinių tikslų – išsaugoti biologinę pasaulio įvairovę,
ekosistemų funkcijas ir apsaugoti klimatą. Norint pasiekti šiuos tikslus labai svarbu, kad
Afrikos ir trečiųjų šalių vyriausybės partnerės parengtų išteklių valdymo ir žemės naudojimo
planus. Be to, jos turi nustatyti, kokios užsienio partnerių ir tarptautinių organizacijų
pagalbos reikės siekiant šių tikslų.
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George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už Europos Sąjungos ir Kamerūno
Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo sudarymą,
nes jais bus sukurtas teisinis medienos naudojimo Kamerūne teisėto valdymo ir jos eksporto
į ES pagrindas. Šio susitarimo tikslas – panaikinti korupciją, kuri yra neteisėtos prekybos
mediena šaltinis, ir parengti šios srities gero valdymo patirties rinkinį.

Pilietinės visuomenės narių dalyvavimas sudarant šį susitarimą yra teigiamas žingsnis ir
kitas žingsnis turėtų būti sukčiavimo naikinimo ir tvarios prekybos plėtojimo pažangos
išorės kontrolės užtikrinimas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už rekomendaciją dėl ES ir Kamerūno
Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo, nes jame nustatomos politinės ir teisės
aktų reformos, kuriomis bus galima skatinti gerą Kamerūno medienos sektoriaus valdymą
ir skaidrumą siekiant kovoti su sukčiavimu ir prekyba neteisėta mediena.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Sudaryti Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos
savanorišką partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir
prekybos mediena Europos Sąjungos importuojamų medienos produktų atžvilgiu (FLEGT)
itin svarbu atsižvelgiant į neigiamą prekybos neteisėta mediena poveikį. Pagal šį susitarimą
turėtų būti galima nustatyti medienos kilmę ir paskatinti įgyvendinti kilmę patvirtinančias
nepriklausomo tikrinimo procedūras. Tikiuosi, kad Kamerūnui įsipareigojus įgyvendinti
FLEGT programą bus galima veiksmingai mažinti neteisėtiems prekiautojams prieinamus
išteklius ir kartu sukurti veiksmingą ir skaidrią medienos teisėtumo tikrinimo sistemą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungai sunkiai sekasi kovoti su
neteisėta miškų ruoša siekiant apsaugoti miško išteklius ir skatinti tvarų jų naudojimą
visame pasaulyje.

Todėl palankiai vertinu savanoriškų partnerystės susitarimų pasirašymą su Kamerūnu
siekiant gerinti miškų valdymą ir, jei reikia, reformuoti esamus teisės aktus siekiant
užtikrinti, kad miškų sektoriaus veikla būtų skaidri, kad ja būtų gerbiamos vietos gyventojų
teisės ir nedidinamas neigiamas poveikis aplinkai.

Šie susitarimai labai svarbūs siekiant panaikinti neteisėtą miškų ruošą, kartu sustabdyti
miškų naikinimą bei nykimą, su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės
mažėjimą visame pasaulyje. Šiuo tikslu norėčiau pabrėžti, kad svarbu raginti Komisiją
reguliariai rengti ir teikti Parlamentui visų dabartinių ir būsimų susitarimų įvairių nuostatų
įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Nors šiame susitarime nustatyti tikslai užtikrinti
medienos produktų, kurių kilmės šalis yra Kamerūno Respublika, atsekamumą ir
sertifikavimą tikrai girtini, jais neatsižvelgiama į tai, ko, mūsų manymu, reikia atsižvelgiant
į problemą dėl miškų naikinimo, o kartu ir grėsmės ekologiniu ir apsaugos požiūriu itin
vertingų, vietos bendruomenių ir čiabuvių egzistencijai bei gyvenimo būdui būtinų išteklių
patikimumui. Pats pranešėjas žino silpnąsias susitarimo vietas ir nurodo daug aspektų,
kurių atskirai nenagrinėja. Ypač šiuo susitarimu nestabdomas dėl plataus masto pramoninės
miškų ruošos galimas miškų, įskaitant didelės biologinės įvairovės neliestus miškus,
naikinimas ir nykimas. Pranešėjas pripažįsta, kad sudarius susitarimą bus lengviau
importuoti į ES medieną, kurios kilmės šalis yra Kamerūnas, todėl gali atsirasti prieštaravimų
atsižvelgiant į ES tikslą kovoti su klimato kaita. Pripažįstama, kad vietos bendruomenės ir
čiabuviai nebuvo tiesiogiai įtraukti į susitarimo aptarimą. Taip pat pripažįstama, kad trūksta
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šiam susitarimui įgyvendinti reikiamo tikslinio finansavimo, techninės paramos ir
žmogiškųjų išteklių. Tai kelios iš priežasčių, dėl kurių susilaikėme.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu. – (IT) Atsižvelgiant į tai, kad Kamerūnas yra svarbiausia
kietmedį į Europą importuojanti Afrikos šalis, būtina reguliuoti prekių srautą partnerystės
susitarimu, dėl kurio šiandien balsuojame. Korupciją ir neteisėtumą, nuo kurio kenčia
prekyba Kamerūne, iš tikrųjų reikia naikinti sukuriant teisėtumo patikros sistemą ir atliekant
nepriklausomus visos sistemos auditus. Nors vis dar kyla abejonių dėl šio susitarimo
veiksmingumo, manau, reikėtų pritarti Y. Jadot rekomendacijai.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Pritariau šiam dokumentui, nes Kamerūno ir ES
savanoriško partnerystės susitarimo tikslas – parengti teisinį pagrindą siekiant nustatyti ir
užtikrinti medienos atsekamumą, parengti vyriausybinio ir nepriklausomo tikrinimo
procedūras, kuriomis būtų patvirtinama, kad visa iš Kamerūno į Europos rinkas
eksportuojama mediena įsigyta, nukirsta, pervežta ir eksportuojama teisėtai norint užtikrinti,
kad Kamerūno miškai būtų eksploatuojami teisėtai, bei sugriežtinti miškų teisės aktų
taikymą ir valdymą. Mano nuomone turi būti užkirstas kelias neteisėtai prekybai mediena
ir korupcijai, ir siekiama sukurti veiksmingą ir skaidrią medienos ir medienos produktų
teisėtumo tikrinimo sistemą. Kamerūno ir ES savanoriškame partnerystės susitarime,
sudarytame laikantis PPO taisyklių, numatomos politinės ir teisės aktų reformos, kuriomis
bus sudaromos galimybės Kamerūno miškų sektoriuje užtikrinti tinkamą valdymą ir
daugiau skaidrumo. Numatoma novatoriška tvarka, kurią taikant bus siekiama kovoti su
nesąžininga ir neteisėta prekyba mediena, pvz., siekiant, kad prekybos mediena sistema
būtų tvaresnė, nustatyta prekybos mediena teisėtumo apibrėžtis, parengta teisėtumo
patikros sistema ir numatyti visos sistemos nepriklausomi auditai. Reikia pabrėžti, kad šie
savanoriški susitarimai dėl prekybos mediena negali kenkti bendram ES kovos su klimato
kaita tikslui ir privalo garantuoti tvarų miškų naudojimą, stabdys miškų kirtimą ir naikinimą
bei su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės mažėjimą pasaulio
mastu.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Šis rezoliucijos projektas susijęs su svarbiu Europos
Sąjungos ir Kamerūno Respublikos partnerystės susitarimu. Pagrindinis šios partnerystės
tikslas – parengti teisinį pagrindą siekiant užtikrinti medienos atsekamumą, įgyvendinti iš
Kamerūno į Europos šalis eksportuojamos medienos kiekio patvirtinimo procedūras ir
tikrinti, ar prekyba atitinka teisės aktų ir, svarbiausia, aplinkos reikalavimus. Kamerūnas
yra daugiausia kietmedžio į Europą, perkančios 80 proc. jo gamybos, eksportuojanti Afrikos
šalis. Šiomis aplinkybėmis būtinai turime taikyti šios rinkos srities stebėsenos sistemas ir
procedūras, kad rinkos veikla nebūtų vykdoma taikant neteisėtas procedūras. Nusprendžiau
pritarti šiai rekomendacijai, nes esu įsitikinęs, kad reikia parengti susitarimus su ne Europos
šalimis. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad šios partnerystės turi atitikti nustatytas aplinkos
apsaugos taisykles ir būti griežtai kontroliuojamos siekiant užtikrinti, kad šia veikla iš
tikrųjų būtų galima skatinti plėtrą ir augimą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Kovojant su biologinės įvairovės
niokojimu labai svarbu spręsti miškų naikinimo problemą. Šis naikinimas – tai pirmiausia
šiandieninės globalizacijos produktyvizmo logikos rezultatas, todėl vis dar visiškai teisėtas.
ES ir Kamerūno dvišalio savanoriško partnerystės susitarimo įgyvendinimas siekiant kovoti
su neteisėtu miškų naudojimu yra tik labai nedidelis žingsnis kuriant baudimo už visus
ekologinius nusikaltimus mechanizmą.

101Europos Parlamento debataiLT19-01-2011



Sprendimų dėl eksporto licencijų išdavimo ir tikrinimo nepriklausomumą reikėtų užtikrinti
viešosiomis paslaugomis, o skatinti prekybą mediena ir plėtoti miško pramonę reikėtų
tiek, kiek tai ekologiškai tvaru. Labai gaila, kad tokių priemonių nėra. Be to, Kamerūno
valdžios institucijos nevykdo pareigų, todėl kyla daug abejonių dėl šios kontrolės sistemos
patikimumo.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Miškų ruoša Afrikos šalyse dažnai vykdoma neteisėtai,
todėl daromas labai didelis poveikis šalių gamintojų gamtos išteklių apsaugai, kenkiama
biologinei įvairovei, žmonių gyvenimo kokybei ir jų ateities perspektyvoms.

Tikiuosi, kad su Kamerūnu sudarytu susitarimu bus galima veiksmingai kovoti su neteisėta
miškų ruoša šalyje, kartu gerinti žmonių, gyvenančių iš šio ekonomikos sektoriaus pajamų,
sąlygas, didinti biologinę įvairovę ir apsaugoti Kamerūno gamtos išteklius.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Nors partnerystės susitarimas su Kamerūnu miškų
sektoriuje girtinas, o jį paskelbiant tarptautiniais miškų metais Europos Sąjungai labai
patogu gerinti įvaizdį, abejotina, ar jis vertas popieriaus, ant kurio pasirašomas. Kamerūne
su korupcija susiduriama kasdien. 2010 m. organizacijos Transparency International
sudarytame reitingų sąraše jis yra 146-oje vietoje. Aplinkos organizacijos teigia, kad
Kamerūno Vyriausybė žino su aplinka susijusius miško pramonės atstovų nusikaltimus,
bet dėl korupcijos negalima šių įmonių stebėti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Kaip žinia, užsienio įmonės valdo daugiau kaip 60 proc. medienos gavybos bei perdirbimo
ir tris ketvirtadalius medienos eksporto. Nors iš šio susitarimo negalime tikėtis stebuklų,
vis dėlto tai žingsnis tinkama kryptimi, todėl balsavau už šį pranešimą.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) 40 proc. Kamerūno teritorijos dengia miškai – kol
kas – nes Kamerūnas daugiau už kitas Afrikos šalis eksportuoja atogrąžų medienos ir
jokioje kitoje šalyje miškai nekertami taip masiškai. Ekspertų manymu, jei miškų ruoša
bus vykdoma taip, kaip iki šiol, t. y. siekiant kuo daugiau pelno, po 10–15 m. Kongo baseine
išnyks trijų ekologiškai svarbiausių rūšių medžiai. Galiausiai dėl to kyla grėsmė žaliesiems
Afrikos plaučiams, kurie gyvybiškai svarbūs pasaulio klimatui, ir kenkiama išskirtinei
Kamerūno augmenijai bei gyvūnijai. Siekiant apsaugoti Kamerūno atogrąžų miškus labai
svarbu kovoti su korupcija ir kyšininkavimu (pareigūnų ir valstybinių miškų
bendruomeninių valdytojų lygmeniu), užtikrinti veiksmingą baudžiamąjį persekiojimą,
tvarią miškininkystę ten, kur nukertama tiek, kiek atauga, ir geresnį medkirčių mokymą
siekiant išvengti žalos žemei dėl miškų ruošos. Europos įmonės privalo prisiimti daugiausia
atsakomybės, nes maždaug 80 proc. paruoštos medienos siunčiama į Europą. Šiuo atžvilgiu
ES privalo veikti imdamasi tiesioginių ir ryžtingų priemonių. Todėl balsavau už šį pranešimą,
nes juo einama tinkama kryptimi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsuoju už tai, kad būtų pasirašytas
Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas (SPS),
kuriuo siekiama gerinti miškų valdymą, remti Kamerūno medienos produktus ir didinti
šios šalies konkurencingumą tarptautinėje rinkoje.

Šiais tikslais būtina atsižvelgti į miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos
mediena susitarimo tikslus ir įsipareigojimus: stiprinti bendruomeninio žemės valdymo
ir naudojimo teises, užtikrinti veiksmingą pilietinės visuomenės – ypač čiabuvių –
dalyvavimą miškų valdymo politikos formavimo klausimais, didinti skaidrumą ir mažinti
korupciją. Nė vieno iš minėtų tikslų nepavyks pasiekti be veiksmingo Kamerūno Respublikos
valdžios institucijų dalyvavimo.
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Sutinku su pranešėju, pabrėžiančiu, kad atsižvelgdamas į Lisabonos sutartimi suteiktą
naują kompetenciją Europos Parlamentas turi stebėti įvairius SPS derybų ir įgyvendinimo
etapus, ir raginančiu Komisiją teikti Parlamentui susitarimo socialinio, ekonominio poveikio
ir poveikio aplinkai tyrimus ir kitus dokumentus, kad būtų galima įvertinti susitarimo
įgyvendinimą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos
savanorišku partnerystės susitarimu (2010 m. gegužės 6 d. sudarytu ES ir Kamerūno SPS)
siekiama sukurti teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima nustatyti ir užtikrinti medienos
atsekamumą, įgyvendinti vyriausybinio ir nepriklausomo tikrinimo procedūras siekiant
patvirtinti, kad visa mediena iš Kamerūno į Europos rinkas eksportuota teisėtais kanalais,
ir sugriežtinti miškų teisės aktų taikymą ir valdymą.

Dauguma SPS apibrėžtyse nustatytų kriterijų įvykdyta. 40 proc. Kamerūno teritorijos
sudaro miškai; Kamerūnas yra daugiausia kietmedžio į Europą eksportuojanti Afrikos šalis:
80 proc. pjautinės medienos parduodama Europos Sąjungai. Vis dėlto patiriama didelių
valdymo (korupcijos) problemų, todėl nyksta aplinka.

Todėl būtina skubiai parengti kovos su neteisėta prekyba mediena procedūras, kad būtų
galima veiksmingiau analizuoti ir prižiūrėti prekybos srautus. ES ir Kamerūno
savanoriškame partnerystės susitarime nustatytos kelios politinės ir reguliavimo reformos;
jis įsigalios iš karto, kai bus įgyvendinti žadėti teisės aktų pakeitimai ir pradėta taikyti
teisėtumo patikros sistema.

Dėl visų šių priežasčių balsuoju už pasiūlymą leisti Parlamentui laikytis Tarybos pozicijos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Kamerūno ir ES savanoriškame partnerystės susitarime
numatytos kelios politinės ir teisės aktų reformos, kurias įgyvendinus bus galima užtikrinti
gerą Kamerūno medienos sektoriaus valdymą ir didesnį skaidrumą. Svarbu užtikrinti, kad
bet kokie Europos rinkai pateikiami medienos produktai, kurių kilmės šalis yra Kamerūnas,
atitiktų visus teisės aktų reikalavimus, kad bet kokiomis įgyvendinamomis reformomis
būtų užtikrinama pagarba vietos ir čiabuvių bendruomenių teisėms ir šios reformos būtų
tikrai veiksmingos kovojant su korupcija ir stiprinant vietos pilietinės visuomenės vaidmenį.
Todėl balsavau už šio susitarimo pasirašymą ir tikiuosi, kad jį įgyvendinus bus įvykdyti
visi įsipareigojimai ir miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
tikslai.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Manau, verta balsuoti už pranešimą, kuriame
pritariama, kad reikia sudaryti Kamerūno ir Europos Sąjungos savanorišką partnerystės
susitarimą. Manau, labai svarbu, kad vykdydamas šios srities veiklą daugiausia kietmedžio
iš Afrikos į Europą eksportuojantis Kamerūnas turėtų laikytis griežtų taisyklių. Negalime
leisti toliau piktnaudžiauti aplinka ir ją naikinti. Būtina sukurti veiksmingą ir skaidrią
stebėsenos sistemą. Esu įsitikinęs, kad Europos politikai privalo skirti ypatingą dėmesį
aplinkos apsaugai ir remti visas pastangas, kuriomis siekiama arba padedama apsaugoti
mūsų aplinkos gerovę ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

ENRekomendacija: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Pritariu tikslui siekiant sukurti Kongo medienos
sektoriaus teisėto valdymo ir naudojimo pagrindus ir sugriežtinti miškų teisės aktų vykdymą
ir valdymą sukurti teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima nustatyti ir užtikrinti medienos
produktų atsekamumą, nustatyti nepriklausomas vyriausybinio tikrinimo procedūras,
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pagal kurias būtų galima patvirtinti, kad visi Kongo Respublikos į Europos rinkas
eksportuojami medienos produktai įsigyti, paruošti, transportuoti ir eksportuoti teisėtai.
Šis susitarimas labai svarbus, nes ši šalis kasmet eksportuoja medienos produktų už daugiau
kaip 250 mln. EUR, iš jų daugiau kaip pusę – į ES. Taip pat sutinku su reikalavimu užtikrinti,
kad Kongo Respublika vykdytų tarptautinius įsipareigojimus dėl žmogaus teisių ir su
aplinka susijusių teisių.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu ES ir Kongo Respublikos
savanorišku partnerystės susitarimu (SPS) prisiimtus įsipareigojimus gerinti miškų valdymą
ir reformuoti esamus šios srities teisės aktus. Būtina užtikrinti skaidrią miškų sektoriaus
veiklą, kad ja būtų gerbiamos gyventojų teisės ir nebūtų didinamas neigiamas poveikis
aplinkai. Norėčiau pabrėžti nepriklausomų nacionalinių pilietinės visuomenės organizacijų
ir nepriklausomų išorės stebėtojų vaidmenį stebint, ar visos susijusios šalys tinkamai
įgyvendina SPS.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už rekomendaciją dėl ES ir Kongo Respublikos
savanoriško partnerystės susitarimo, nes jame nustatytos politinės ir teisės aktų reformos,
kuriomis bus galima skatinti gerą Kongo medienos sektoriaus valdymą ir skaidrumą siekiant
kovoti su sukčiavimu ir prekyba neteisėta mediena.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Prekyba nelegalia mediena yra didelė gaminančių šalių,
Kongo Respublika yra viena iš jų, problema, dėl kurios kyla rizika ekosistemoms, gyvenimo
būdui ir besivystančių šalių ekonomikoms. Deja, Europos Sąjunga ir toliau priima neteisėtą
medieną, todėl reikėtų palankiai vertinti priemones, kuriomis siekiama stabdyti šios
medienos įvežimą į ES. Šiuo atžvilgiu neabejotina, kad partnerystės susitarimas, kuriuo
siekiama nustatyti į ES įvežamos medienos kilmę ir teisėtumą, yra teigiama priemonė.
Vartotojas turėtų turėti galimybę atsekti medienos, kaip ir kitų vartojimo prekių, kilmę ir
įsitikinti, kad ji atitinka jai taikomus teisės aktų reikalavimus.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungai sunkiai sekasi kovoti su
neteisėta miškų ruoša siekiant apsaugoti miško išteklius ir skatinti tvarų jų naudojimą
visame pasaulyje.

Todėl palankiai vertinu savanoriško partnerystės susitarimo pasirašymą su Kongo
Respublika siekiant gerinti miškų valdymą ir, jei reikia, reformuoti esamus teisės aktus
siekiant užtikrinti, kad miškų sektoriaus veikla būtų skaidri, kad ja būtų gerbiamos vietos
gyventojų teisės ir nedidinamas neigiamas poveikis aplinkai.

Šie susitarimai labai svarbūs siekiant panaikinti neteisėtą miškų ruošą, kartu sustabdyti
miškų naikinimą bei nykimą, su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą ir biologinės įvairovės
mažėjimą visame pasaulyje. Šiuo tikslu norėčiau pabrėžti, kad svarbu raginti Komisiją
reguliariai rengti ir teikti Parlamentui visų dabartinių ir būsimų susitarimų įvairių nuostatų
įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti medienos
produktų iš Kongo Respublikos atsekamumą ir sertifikavimą. Nors šie tikslai tikrai girtini,
jais neatsižvelgiama į tai, ko, mūsų manymu, reikia atsižvelgiant į problemą dėl miškų
naikinimo, o kartu ir grėsmės ekologiniu ir apsaugos požiūriu itin vertingų, vietos
bendruomenių ir čiabuvių egzistencijai bei gyvenimo būdui būtinų išteklių patikimumui.
Vien iš pranešėjo išreikšto susirūpinimo matyti, kad susitarimas netobulas, todėl ir
susilaikėme. Konkrečiau tariant, šiuo susitarimu neužtikrinama, kad bus sustabdytas miškų
naikinimas ir masinis nepaliestų miškų nykimas; tai gali būti net skatinama, jei nebus
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taikomos kitos arba papildomos priemonės, nes šiuo susitarimu siekiama skatinti medienos
produktų išvežimą iš Kongo Respublikos į ES. Tai gali aiškiai prieštarauti ES nustatytiems
tikslams kovoti su klimato kaita ir apsaugoti biologinę įvairovę. Todėl, kaip pabrėžia
pranešėjas, verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad trūksta šiam susitarimui įgyvendinti reikiamo
tikslinio finansavimo arba techninės paramos ir žmogiškųjų išteklių.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu. – (IT) Kaip ir dėl nuostatų Kamerūno atžvilgiu, nors ir
gaila, kad Lisabonos sutartyje Europos Parlamentas įgaliotas ne siūlyti pakeitimus, bet tik
sutikti, nusprendžiau pritarti Y. Jadot rekomendacijai. Kongas kasmet eksportuoja medienos
produktų už daugiau kaip 250 mln. EUR, pusė jų keliauja į ES. Nors, kaip ir dėl Kamerūno,
dar kyla abejonių, ar susitarimas, dėl kurio balsuojame, iš tikrųjų veiksmingas, nusprendžiau
jam pritarti, nes tai pirmas žingsnis kovojant su sukčiavimu ir neteisėta prekyba mediena.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Pritariau šiam dokumentui, nes Kongo ir ES
savanoriško partnerystės susitarimo tikslas – parengti teisinį pagrindą siekiant nustatyti ir
užtikrinti medienos atsekamumą, parengti vyriausybinio ir nepriklausomo tikrinimo
procedūras, kuriomis būtų patvirtinama, kad visa iš Kongo į Europos rinkas eksportuojama
mediena įsigyta, nukirsta, pervežta ir eksportuojama teisėtai. Mano nuomone turi būti
užkirstas kelias neteisėtai prekybai mediena ir korupcijai, ir siekiama sukurti veiksmingą
ir skaidrią medienos ir medienos produktų teisėtumo tikrinimo sistemą. Kongas kasmet
eksportuoja medienos produktų už daugiau kaip 250 milijonų eurų, pusė jų keliauja į ES.
Šiuo metu 20 proc. visos į Europos rinką importuojamos Kongo medienos yra nelegalios
kilmės – ji arba nelegaliai gaminama, arba parduodama, arba perdirbama, arba
eksportuojama. Dėl vienas po kito 1993 m. ir 1999 m. vykusių karų padėtis nepagerėjo
– tai tik padėjo plisti korupcijai. Taigi reikėjo skubiai parengti priemones kovai su
nesąžininga prekyba mediena norint geriau analizuoti ir stebėti dažnai gana sudėtingus
prekybos srautus. Reikia pabrėžti, kad šie savanoriški susitarimai dėl prekybos mediena
negali kenkti bendram ES kovos su klimato kaita tikslui ir privalo garantuoti tvarų miškų
naudojimą, stabdys miškų kirtimą ir naikinimą bei su tuo susijusį anglies dioksido išmetimą
ir biologinės įvairovės mažėjimą pasaulio mastu.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Visi gerai žinome, kad daug Europos Sąjungoje
naudojamos medienos atkeliauja iš Kongo Respublikos. Šios srities NVO tyrimų
duomenimis, mažiausiai 20 proc. Kongo medienos yra neteisėtos kilmės. Šia rekomendacija
dėl sprendimo dėl miškų teisės aktų vykdymo projekto siekiama užtikrinti, kad ir Konge
Europos Sąjunga galėtų daryti tai, ko jau prašyta Kamerūno atžvilgiu, t. y. imtis veiksmų
siekiant išvengti bet kokių neteisėtų, taigi, ir nepriimtinų medienos rinkos trukdžių. Tai
galima pasiekti, kaip siūloma rekomendacijoje, priimant priemones, kuriomis ES galėtų
užtikrinti, kad, siekiant apsaugoti šalį nuo nusikalstamos veiklos ir piktnaudžiavimo jos
ištekliais, partnerystės susitarimais pradėtomis politinėmis reformomis būtų galima prisidėti
prie teisiškai ir aplinkos požiūriu švaresnės ekonomikos.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą. Kongas kasmet eksportuoja
medienos produktų už daugiau kaip 250 milijonų eurų, pusė šių produktų keliauja į ES.
NVO tyrimų duomenimis, šiuo metu 20 proc. visos į Europos rinką importuojamos Kongo
medienos yra neteisėtos kilmės – ji neteisėtai gaminama, parduodama, perdirbama arba
eksportuojama. Dėl vienas po kito 1993 ir 1999 m. vykusių karų padėtis nepagerėjo – dėl
jų tik dar labiau išplito korupcija. Taigi, siekiant geriau analizuoti ir stebėti dažnai gana
sudėtingus prekybos srautus reikėjo skubiai parengti kovos su neteisėta prekyba mediena
priemones. Šiuo savanorišku partnerystės susitarimu turėtų būti lengviau naikinti korupciją
ir labai apriboti prekybą neteisėta mediena.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Kovojant su biologinės įvairovės
niokojimu labai svarbu spręsti miškų naikinimo problemą. Šis naikinimas – tai pirmiausia
šiandieninės globalizacijos produktyvizmo logikos rezultatas, todėl vis dar visiškai teisėtas.
Dvišalio ES ir Kongo savanoriško partnerystės susitarimo įgyvendinimas siekiant kovoti
su neteisėtu miškų naudojimu yra tik labai nedidelis žingsnis kuriant baudimo už visus
ekologinius nusikaltimus mechanizmą. Reikėtų užtikrinti sprendimų dėl eksporto licencijų
išdavimo ir tikrinimo nepriklausomumą viešosiomis paslaugomis ir padėti kovoti su
netinkamu teisiniu miškų naudojimu. Labai gaila, kad tokių priemonių nėra.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Miškų ruoša Afrikos šalyse dažnai vykdoma neteisėtai,
todėl labai veikiama šalių gamintojų gamtos išteklių apsauga, kenkiama biologinei įvairovei,
žmonių gyvenimo kokybei ir jų ateities perspektyvoms. Tikiuosi, kad susitarimu su Kongo
Respublika bus galima veiksmingai kovoti su neteisėta miškų ruoša šalyje, gerinti žmonių,
gyvenančių iš šio ekonomikos sektoriaus pajamų, sąlygas, didinti biologinę įvairovę ir
apsaugoti Kongo Respublikos gamtos išteklius.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Toks susitarimas bus prasmingas tik tada, kai
užtikrinsime, kad užsienio įmonės nebeišnaudos vietos įmonių, neturinčių praktinės
miškininkystės ir aplinkos srities patirties, ir kai Kongo Respublika įveiks korupciją. Reikėtų
sukurti tokį miškų sektorių, kuriame būtų veikiama atsakingai ir atsižvelgiama į ateities
kartas. Tol, kol vietos gyventojai to nežinos, visa tai ir toliau bus tik apgaulė.

Tol, kol už kirtimo taisyklių nesilaikymą nebus taikomos didelės baudos ir sankcijos, ES
susitarimu ir toliau nieko nepasieksime. Net vykdant atrankinį kirtimą svarbu apsvarstyti,
kiek medžių bus prarasta transportuojant, pvz., tiesiant kelius iš miškų. Nors iš šio
susitarimo negalime tikėtis stebuklų, vis dėlto tai žingsnis tinkama kryptimi, todėl balsavau
už šį pranešimą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Taip pat balsavau už Europos Sąjungos
ir Kongo Respublikos savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) dėl miškų teisės aktų
vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos
produktais. Palankiai vertinu tikslą sukurti teisinę sistemą, kurią taikant būtų galima,
inter alia, nustatyti medienos produktus ir užtikrinti jų atsekamumą, nustatyti nepriklausomo
ir vyriausybinio tikrinimo procedūras, pagal kurias būtų galima patvirtinti, kad visi Kongo
Respublikos į Europos rinkas eksportuojami produktai įsigyti, paruošti, transportuoti ir
eksportuoti teisėtai, kad būtų galima sukurti teisėto Kongo medienos sektoriaus valdymo
ir naudojimo pagrindus ir stiprinti miškų teisės aktų vykdymą bei valdymą.

Iš 2009 m. gegužės 9 d. sudaryto Kongo ir ES SPS norėčiau pabrėžti SPS apibrėžtyse
nustatytų kriterijų, įskaitant tuos, kurie taikomi derybų procesui, vykdymą, dėl kurio
sudarytas inovatyvus susitarimas, kuriuo siekiama veiksmingai kovoti su prastu valdymu,
dėl kurio atsiranda neteisėta prekyba mediena ir korupcija, ir sukurti veiksmingą, skaidrią
medienos produktų teisėtumo stebėsenos sistemą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanorišku
partnerystės susitarimu (ES ir Kongo SPS) siekiama sukurti teisinį pagrindą, kuriuo būtų
galima užtikrinti medienos atsekamumą, įgyvendinti vyriausybinio ir nepriklausomo
tikrinimo procedūras siekiant patvirtinti, kad visa mediena iš Kamerūno į Europos rinkas
eksportuota teisėtais kanalais, ir sugriežtinti miškų teisės aktų taikymą ir valdymą.

Nevyriausybinių organizacijų tyrimų duomenimis, 20 proc. visos į Europos rinką
importuojamos bet kokiam perdirbimo procesui skirtos Kongo medienos yra neteisėtos
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kilmės. Todėl, ponios ir ponai, būtina skubiai parengti kovos su neteisėta prekyba mediena
procedūras.

ES ir Kongo savanoriškame partnerystės susitarime numatytos kelios politinės ir reguliavimo
reformos, kurias įgyvendinus bus galima užtikrinti gerą Kongo medienos pramonės valdymą
ir didesnį skaidrumą. Svarbu užtikrinti, kad vykdomomis politinėmis ir teisinėmis
reformomis būtų mažinamas skurdas ir pastebimai gerinamos žmonių gyvenimo sąlygos.

SPS įsigalios iš karto, kai bus įgyvendinti žadėti teisės aktų pakeitimai ir pradėta taikyti
teisėtumo patikros sistema. Dėl visų minėtų priežasčių pritariu pranešėjo pasiūlymui
laikytis Tarybos pozicijos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Kongo ir ES savanoriškame partnerystės susitarime
numatytos kelios politinės ir teisės aktų reformos, kuriomis bus galima užtikrinti gerą
Kongo Respublikos medienos sektoriaus valdymą ir didesnį skaidrumą. Svarbu užtikrinti,
kad bet kokie medienos produktai, kurių kilmės šalis yra Kongo Respublika, Europos rinkai
būtų pateikiami visiškai teisėtai, kad bet kokiomis įgyvendinamomis reformomis būtų
užtikrinama pagarba vietos ir čiabuvių bendruomenių teisėms, gerinamos gyventojų
gyvenimo sąlygos ir aplinkos apsauga ir kad šios reformos būtų tikrai veiksmingos kovojant
su korupcija ir stiprinant vietos pilietinės visuomenės pajėgumus.

Todėl balsavau už šio susitarimo pasirašymą ir tikiuosi, kad jį įgyvendinant bus vykdomi
visi įsipareigojimai ir miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena
tikslai.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu šiai rezoliucijai, nes manau, kad turime stengtis
išspręsti šią didelę miškų naikinimo ir nykimo problemą. Ir toliau svarbiausia išlaikyti gerą
miškų būklę.

Komisija ir Taryba privalo labiau stengtis užtikrinti, kad Kongo Respublikoje būtų gerbiamos
žmogaus teisės. Kita problema, dėl kurios reikia imtis prevencinių veiksmų, yra korupcija,
kurią reikia labai sumažinti. Norint sumažinti korupciją svarbu remti priemones, kuriomis
siekiama užtikrinti, kad vietos teisminės sistemos būtų nepriklausomos, ir parengti naujas
teismines procedūras.

Taip pat labai svarbu atnaujinti socialinio teisingumo ir pagarbos vietos ir čiabuvių
bendruomenių teisėms gerinimo teisės aktus. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad norint
remti medienos teisėtumo patikros sistemą reikia papildomų techninių ir finansinių išteklių.

Rekomendacijos: Yannick Jadot (A7-0371/2010) ir (A7-0370/2010)

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Europos Parlamentui pritarus Europos Sąjungos
ir Kamerūno bei Kongo Respublikos savanoriškiems partnerystės susitarimams žengtas
svarbus žingsnis kovojant su neteisėta miškų ruoša ir neteisėta prekyba mediena.
Sertifikavimo sistema, kuria užtikrinamas aiškus atsekamumas, bus naudinga ne tik Europos
ekonomikai ir ypač Europos medienos pramonei, bet ir Kamerūno bei Kongo ekonomikai
ir medienos pramonei. Tikrai pritariu šiems abiem susitarimams.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Pagal miškų teisės aktų vykdymo, miškų
valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) programą siekdamos užtikrinti medienos
atsekamumą, teisėtumą ir tikrinimo procedūras, atogrąžų kietmedį eksportuojančios šalys
pradėjo pasirašyti su ES savanoriškus partnerystės susitarimus (SPS). Dviejų FLEGT SPS
susitarimų su Kongo Respublika ir Kamerūnu tikslas – sukurti teisinę sistemą, kuria siekiama:
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i) nustatyti ir užtikrinti medienos atsekamumą, ii) pradėti taikyti nepriklausomo tikrinimo
procedūras, kad būtų galima sertifikuoti visą medienos eksportą iš šalies partnerės į Europos
rinką siekiant sukurti teisėto Kongo ir Kamerūno miškų valdymo ir naudojimo pagrindą
ir iii) sugriežtinti miškų taisyklių taikymą ir valdymą. 2009 m. jau pasirašytas ES ir Ganos
SPS. Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas pagal bendro sprendimo procedūrą turi
oficialiai pritarti dviem SPS su Kamerūnu ir Kongo Respublika. Artimiausioje ateityje
ketinama sudaryti daugiau SPS, ypač su kai kuriomis Azijos šalimis ir Kongo Demokratine
Respublika.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už šias rezoliucijas, nes manau, kad svarbu
apsaugoti natūralius miškus, kuriuos išnaudojant skatinamas miškų naikinimas ir alinimas
bei pasaulio aplinkos nykimas.

Todėl siekiant sudaryti tokį savanorišką partnerystės susitarimą, kuriuo būtų galima siekti
miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos (FLEGT) veiksmų plano tikslų ir
užtikrinti socialinių ir aplinkos kriterijų vykdymą, būtina reformuoti teisinį miškų sektoriaus
pagrindą. Socialinio teisingumo didinimo teisės aktus būtina atnaujinti, kad jais būtų galima
atsižvelgti į vietos ir čiabuvių bendruomenių teises ir kartu užtikrinti, kad rengiant naujus
teisės aktus ir įgyvendinant susitarimo skaidrumą šių grupių atžvilgiu būtų laikomasi
tiesioginio dalyvavimo principų.

Komisija privalo užtikrinti, kad būtų gerbiamos vietos bendruomenių, kurios dažnai
pirmiausia nukenčia nuo klimato ir aplinkos prastėjimo, teisės.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Europos Parlamentas balsavo už
kelis kovos su neteisėta prekyba mediena susitarimus tarp Europos Sąjungos ir Kongo bei
Kamerūno.

Šiais tarptautiniais susitarimais siekiama užtikrinti į ES eksportuojamos medienos
atsekamumą kovojant su miškų naikinimu, apsaugoti biologinę įvairovę ir ginti čiabuvių
teises.

Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso pranešėjas Y. Jadot įtraukė kelis Europos
vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų pateiktus pakeitimus.

Šiuos pranešimus dar reikia įgyvendinti ir privalome užtikrinti, kad Komisija iš tikrųjų
atsižvelgtų į Europos Parlamento nuomones.

Nepaisant to, šie pranešimai gali būti paramos šaltinis visiems, kas kovoja už kitokius
santykius su Pietų, ypač Užsachario Afrikos, šalimis.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už ES savanoriško partnerystės
susitarimo pasirašymą su Kamerūno Respublika ir Kongo Respublika. Šie 2011-ieji metai
yra tarptautiniai miškų metai. Sveiki miškai būtini siekiant išlaikyti vietos biologinę įvairovę
ir kaip natūralios CO2 saugyklos jie labai svarbūs siekiant mūsų nustatytų klimato tikslų.
Augmenija ir miškai naikinami visame pasaulyje, taip pat Vidurio Afrikoje. Iš palydovinių
vaizdų matyti, kad per pastaruosius 30 metų išnyko beveik 25 000 km² Afrikos miškų ir
kitos augmenijos. Šiais naujais partnerystės susitarimais bus skatinamas atsakingas šių
dviejų šalių miškų sektoriaus valdymas, už kurį ES netiesiogiai atsako importuodama
medieną. Dabar ES prisiima šią atsakomybę. Pradėjus taikyti medienos produktų
atsekamumo ir teisėtumo patikros sistemas taip pat bus užtikrinamas reikiamas skaidrumas.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0022/2011)

John Attard-Montalto (S&D),    raštu. – Nors šioje rezoliucijoje kalbama apie darbo vizas,
mažai tikėtina, kad Ramiojo vandenyno valstybių piliečiai darbo ieškos ne kitose ES
valstybėse, bet Maltoje. Todėl balsavau už pirminį pasiūlytą tekstą.

Alain Cadec (PPE),    raštu. – (FR) Šioje rezoliucijoje išreikštos Parlamento abejonės dėl
laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo. Joje nurodyti susitarimo tikslai (plėtra, ES
ir Ramiojo vandenyno valstybių prekybos ryšių stiprinimas) ir atkreiptas dėmesys į
problemas dėl žuvininkystės gaminių kilmės taisyklių išimties. Nepaisant to, kaip ir
atsisakydamas pritarti susitarimui, balsavau prieš šią rezoliuciją, nes man atrodo, kad joje
nepakankamai pabrėžiamos žuvininkystės gaminių, ypač tuno, kilmės taisyklių išimties
problemos.

Laukiu, kol Europos Komisija mums pateiks šiame susitarime numatytą poveikio vertinimą.
Jame turėtų būti išnagrinėtos šio susitarimo pasekmės Europos Sąjungos ir Ramiojo
vandenyno valstybių užimtumui ir Europos žuvininkystės bei perdirbimo sektoriui. Europos
rinkai pateikiamo perdirbto tuno kilmės patikrinti neįmanoma. Stebėsiu derybas dėl
galutinio ES ir Ramiojo vandenyno valstybių partnerystės susitarimo ir stengsiuosi užtikrinti,
kad į susitarimą nebūtų įtraukta jokių Papua Naujosios Gvinėjos žuvininkystės gaminių
kilmės taisyklių išimčių.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu pastangas stiprinti
Ramiojo vandenyno ir ES valstybių prekybos ryšius siekiant remti regionų integraciją ir
skatinti laipsnišką Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių ekonomikos
integraciją į pasaulio ekonomiką.

Europos Sąjungai tenka svarbus vaidmuo skatinant tvarią socialinę ir ekonominę AKR
šalių plėtrą ir prisidedant prie bendrų pastangų naikinant skurdą šiose šalyse. Todėl šio
regiono ir ES prekybos santykiais būtina skatinti ir didinti prekybą, tvarią plėtrą ir regionų
integraciją, kartu padėti įvairinti ekonomiką ir mažinti skurdą.

Dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės prekybos politika besivystančioms šalims
tampa kaip niekad svarbi, todėl raginu, kad derybos su visomis keturiolika AKR valstybių
dėl išsamaus ekonominės partnerystės susitarimo vyktų kuo sparčiau.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ir Britta Thomsen (S&D),
raštu. – (DA) 6 pakeitimo dėl 23 dalies 3 punkto atžvilgiu manome, kad kiekviena valstybė
narė turėtų nuspręsti atskirai, ar išduoti vizą trečiosios šalies piliečiui. Jei svarstoma darbo
viza, darbas turėtų visada būti siūlomas tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis jį dirbtų
atitinkamos valstybės narės ES pilietis. Taip pat norėtume tikslesnio frazės „priežiūros ar
panašiose srityse“ apibrėžimo.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Per dabartinę finansų ir ekonomikos krizę paaiškėjo,
kad prekybos politika besivystančioms šalims svarbesnė nei kada nors anksčiau. Sprendžiant
pagal regiono, kuriam būdinga žuvininkystė ir su ja susijusi veikla bei pramonė, pobūdį,
jei bus vykdoma aplinkos požiūriu tvari žvejybos veikla, ateityje galima labai padidinti
eksportą.

Pagalbos prekybai darbo grupės tikslas – gerinti besivystančių šalių galimybes naudotis
naujomis prekybos galimybėmis.
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George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už rezoliuciją dėl ES ir Ramiojo
vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo atsižvelgdamas į tai, kad jis yra tik
vienas žingsnis link derybų dėl naujo platesnio partnerystės susitarimo.

Kartu Europos Komisija turėtų nepamiršti, kad, norėdami išvengti nesutarimų regione, dėl
būsimo susitarimo turėsime derėtis su daugiau regiono valstybių. Be to, šiuo susitarimu
nereikėtų leisti trečiųjų šalių įmonėms naudotis atleidimo nuo ES muitų pranašumais, jei
nuo to nukenčia vietos pramonė, darbuotojai ir pajamos.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad šiuo
partnerystės susitarimu bus remiama regionų integracija ir skatinama laipsniška Afrikos,
Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonomikos integracija į pasaulio ekonomiką,
kartu skatinama tvari šių šalių socialinė ir ekonominė plėtra ir padedama naikinti skurdą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Nors laikinąjį partnerystės susitarimą su ES pasirašė tik
Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika, manau, jį reikia remti, nes Europos rinkas
galima atverti vietos gaminiams, o šių šalių rinkas laipsniškai atverti Europos gaminiams.
Tikiuosi, Ramiojo vandenyno valstybių ir ES prekybos ryšiai bus intensyvesni ir taps
tvirtesni, bus paisoma įvairių teritorijų ypatumų ir kartu atsižvelgiama į konkrečius
mažiausiai turinčiųjų poreikius. Todėl šį prekybos mechanizmą reikėtų taikyti atsižvelgiant
į susitarimą pasirašiusių šalių poreikius ir naudoti kaip jų rėmimo priemonę. Išsamiame
susitarime, kuris gali būti sudarytas, nereikėtų praleisti pagrindinių šioje rezoliucijoje
nurodytų aspektų: 1) derybų dėl intelektinės nuosavybės teisių, 2) viešųjų pirkimų
skaidrumo ir 3) darbo vizų suteikimo.

David Martin (S&D),    raštu. – Mano rezoliucijoje, kuria papildomas leidimo sudaryti ES
ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinąjį partnerystės susitarimą suteikimas, paaiškinta,
kad Parlamentas pritaria šiam laikinajam EPS, apimančiam tik Fidžį ir Papua Naująją Gvinėją,
bet mano, kad bet koks žingsnis išsamaus EPS link būtinai turi apimti visas 14 Ramiojo
vandenyno salų valstybių. Tai svarbu regionų solidarumui, sanglaudai ir integracijai.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės
partnerystės susitarimų tikslas turėtų būti didinti prekybą, tvarią plėtrą ir regionų integraciją,
kartu skatinti ekonominę įvairovę ir skurdo mažinimą. Nors kol kas šį susitarimą pasirašė
tik Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika, jis yra svarbus žingsnis link būsimos
šio iš keturiolikos valstybių sudaryto regiono ekonominės plėtros ir labai svarbus
tarptautinės prekybos plėtrai.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Sutarimas, kad stiprinant šio regiono ir
ES prekybos ryšius turėtų būti skatinama ir didinama prekyba, tvari plėtra ir regionų
integracija, kartu taip pat skatinama ekonominė įvairovė ir skurdo mažinimas, yra labai
svarbus šios Europos Parlamento rezoliucijos dėl EB ir Ramiojo vandenyno valstybių
laikinojo partnerystės susitarimo bruožas. Šiuo laikinuoju susitarimu bus pasiekti
Tūkstantmečio vystymosi tikslai.

Šis aspektas ir iš tikrųjų veikiančios regiono rinkos kūrimas yra labai svarbus sėkmingo
laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) įgyvendinimo pagrindas; tai pasakytina
ir apie galimą būsimą išsamų EPS. Regionų integracija ir bendradarbiavimas yra labai
svarbūs socialinei ir ekonominei Ramiojo vandenyno valstybių plėtrai.

Balsavau „už“, nes esu įsitikinusi, kad šiuo EPS galima prisidėti prie ekonominės šių regionų
plėtros, ir pritariu rezoliucijoje išreikštam reikalavimui tokią plėtrą papildyti aplinkos
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tvarumo ir įtraukties politika. Pagal Lisabonos sutartyje nustatytą kompetenciją Parlamentas
turi stebėti šio susitarimo įgyvendinimą.

Maurice Ponga (PPE),    raštu. – (FR) Palankiai vertinu Europos Parlamento sprendimą
patvirtinti Europos Sąjungos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinąjį susitarimą. Šiuo
susitarimu atsižvelgiama į Europos Sąjungos įsipareigojimą šiam pasaulio regionui ir
siunčiamas aiškus politinis signalas šio regiono valstybėms. Džiaugiuosi tuo. Prie šio
sprendimo patvirtinti susitarimą pridėtoje politinėje rezoliucijoje galime priminti savo
reikalavimus. Norime užmegzti suderintus ir sąžiningus ryšius su Ramiojo vandenyno
valstybėmis, kad šios salų valstybės galėtų vystytis gindamos savo piliečių interesus. Nors
į laikinąjį susitarimą įtrauktos konkrečios nuostatos dėl žuvininkystės gaminių kilmės
taisyklių, buvo svarbu išnagrinėti šios išimties klausimą. Iš tikrųjų, siekiant užtikrinti, kad
ši išimtis, kurią taikant turėtų būti galima kurti darbo vietas, būtų tikrai naudinga vietos
gyventojams ir nekenktų Europos žuvininkystės gaminių perdirbimo ir konservavimo
pramonei, buvo svarbu nustatyti, kad kuo greičiau turi būti atliktas jos poveikio įvertinimas,
ir prireikus leisti nutraukti jos taikymą. Yra garantijų, kuriomis galima užtikrinti, kad šis
susitarimas būtų sąžiningas ir kad prireikus būtų imamasi priemonių mūsų interesams
ginti.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl EK ir Ramiojo vandenyno
laikinojo valstybių partnerystės susitarimo tikėdamasis, kad šiuo susitarimu, kurį kol kas
pasirašė tik dvi šalys – Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika – galima pasiruošti
platesniems susitarimams. Toks susitarimas bus tvarios Ramiojo vandenyno regiono
socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo, skurdo mažinimo, regioninės integracijos ir
bendradarbiavimo stiprinimo priemonė siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio Salų laikinasis
partnerystės susitarimas su Europos Bendrija parafuotas 2007 m. gruodžio 14 d.

Tik šios Ramiojo vandenyno šalys sudarė susitarimą, nes jos aktyviausiai siekė išlaikyti
prekybos ryšius su Europos Sąjunga, daugiausia todėl, kad buvo suinteresuotos apsaugoti
savo cukraus ir tuno pramonę. Taikant naująjį reglamentą dėl patekimo į rinkas be muitų
ir kvotų šiuo susitarimu turėtų būti užtikrinama ir daugiau naudos šioms šalims.

Turėdamos geresnes galimybes patekti į Europos rinką šios šalys galės naudotis ir naujomis
investicijų galimybėmis, todėl bus teigiamai veikiamas ir užimtumas. Šiuo ekonominės
partnerystės susitarimu numatyta vėliau įsteigti ad hoc komitetą, kuris turėtų stebėti ir
tikrinti susitarimo įgyvendinimą ir reguliariai tikrinti jo poveikį vietos visuomenei ir
ekonomikai.

Tokia Saïfi (PPE),    raštu. – (FR) Šioje rezoliucijoje išreikštos Parlamento abejonės dėl
laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo. Joje nurodyti susitarimo tikslai (plėtra, ES
ir Ramiojo vandenyno valstybių prekybos ryšių stiprinimas) ir atkreiptas dėmesys į
problemas dėl žuvininkystės gaminių kilmės taisyklių išimties. Todėl balsavau už šią
rezoliuciją ir pritariau Žaliųjų frakcijos pateiktiems pakeitimams, kurie visiškai atitinka
mums rūpimus klausimus. Laukiu, kol Europos Komisija mums pateiks šiame susitarime
numatytą poveikio vertinimą, ir atidžiai stebėsiu derybas dėl galutinio partnerystės
susitarimo.

Derek Vaughan (S&D),    raštu. – Pritariau šiam laikinajam ekonominės partnerystės
susitarimui su Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu, nes svarbu užmegzti tvirtus ryšius su
eksportuojančiomis Ramiojo vandenyno regiono šalimis. Nepaisant kai kurių narių išreikšto
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susirūpinimo manau, kad turime stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą su šiomis šalimis,
nes ES galės stebėti, kiek sugaunama tuno ir kitos Papua Naujojoje Gvinėjoje
konservuojamos žuvies. Šioje pramonės srityje taip pat sukurta šimtai darbo vietų skurdžios
šalies vietos gyventojams.

Rekomendacija: David Martin (A7-0365/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad su
Fidžio Salų Respublika ir Papua Naująja Gvinėja bus lengviau nustatyti Pasaulio prekybos
organizacijos taisykles atitinkančias naujas prekybos sąlygas. Laikinieji ekonominės
partnerystės susitarimai (EPS) – tai prekybos prekėmis susitarimai, kuriais siekiama išvengti
Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių ir Europos prekybos pertrūkių.
Nors laikinieji susitarimai gali būti laikomi pirmaisiais proceso veiksmais, teisiniu požiūriu
jie yra visiškai nepriklausomi tarptautiniai susitarimai, po kurių nebūtinai sudaromi išsamūs
EPS. Palankiai vertinu rekomendacijas dėl galutinių susitarimų pasirašymo, ES lėšų, kuriomis
reikėtų juos finansuoti, šaltinio, kuris neturėtų būti Europos plėtros fondas, dėl to, kad
Parlamento komitetas turi stebėti šio susitarimo įgyvendinimą, ir nuostatą dėl peržiūros,
pagal kurią numatomas bendras poveikio vertinimas po 3–5 metų.

Bastiaan Belder (EFD),    raštu. – (NL) Ekonominės partnerystės susitarimais turėtų būti
skatinama ES prekyba su Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu ir prisidedama prie prekybos,
plėtros, tvaraus augimo ir skurdo mažinimo. Šių šalių plėtrai labai svarbi regionų integracija.
Todėl Komisija turėtų paaiškinti, kaip šiais laikinaisiais susitarimais ji bus gerinama. Svarbu,
kad su šio regiono šalimis pasirašytume galutinį susitarimą. Sušvelninus kilmės taisykles
Papua Naujajai Gvinėjai suteikiamos naujos galimybės skatinti vietos ekonomiką.

Vis dėlto svarbu užtikrinti, kad skurdžiausios šalys nebūtų naudojamos tik kaip tranzito
šalys gaminiams iš kitų šalių, neatitinkančių šios specialiosios prieigos sistemos kriterijų.
Šiuo atžvilgiu visų svarbiausia atkreipti dėmesį į vietos ekonomikos interesus. Komisija
turėtų stebėti įgyvendinimą ir poveikio tyrimais nustačius didelių rinkos iškraipymų imtis
veiksmų.

Alain Cadec (PPE),    raštu. – (FR) Šiuo susitarimu suteikiama galimybė pateikti Ramiojo
vandenyno regiono prekes Europos rinkai lengvatinėmis sąlygomis. Pritariu šio regiono
plėtrai, bet manau, kad perdirbtų žuvies gaminių kilmės taisyklių išimtis nepriimtina. Iš
tikrųjų šia išimtimi skatinama Europos konservavimo pramonės atžvilgiu nesąžininga
konkurencija ir iš tikrųjų nesuteikiama naudos vietos gyventojams.

Be to, tuno importas iš Papua Naujosios Gvinėjos per pastaruosius dvejus metus padidėjo
du kartus, todėl pagrįsta baimintis, kad ateityje ši tendencija dar sustiprės. Kaip
Žuvininkystės komiteto pirmininko pavaduotojas, nusprendžiau balsuoti prieš šį susitarimą,
nes juo nepaisoma šio komiteto priimtos nuomonės, kuria siūloma pasibaigus deryboms
dėl laikinojo partnerystės susitarimo panaikinti perdirbtų žuvininkystės gaminių kilmės
taisyklės išimtį.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Nepaisant to, kad šiam laikinajam ekonominės partnerystės
susitarimui (EPS) pritarė nedaug šalių, iš jo matyti Europos įsipareigojimas remti Ramiojo
vandenyno šalių plėtrą taikant mechanizmą, apimantį daugiau nei tik pagalbos procedūras,
kuriuo siekiama mobilizuoti vietos ekonomiką tikintis padėti kurti verslą bei darbo vietas
ir didinti žmonių ir prekių judėjimą. Nors iš esmės pritariu tokiai priemonei, negaliu
neišreikšti abejonių dėl galimo EPS poveikio žuvininkystės pramonei. Todėl norėčiau, kad
Komisija itin atidžiai išnagrinėtų šį klausimą, ir manau, kad pranešėjas pagrįstai prašo
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Komisijos teikti Parlamentui žvejybos Ramiajame vandenyje ir regiono žuvų išteklių
valdymo ataskaitas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Su šiuo Tarybos sprendimo projektu dėl
Europos Bendrijos ir dviejų Ramiojo vandenyno valstybių – Papua Naujosios Gvinėjos ir
Fidžio Salų Respublikos – laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo sutinku
dėl šių priežasčių: pirma, šių šalių ekonomika regione didžiausia ir praeityje jos buvo
pasirašiusios ekonominės partnerystės susitarimus su ES; antra, nors ir gali būti naudinga
išplėsti šią partnerystę įtraukiant kitas regiono šalis, to padaryti nepavyko; trečia, tai
laikinasis susitarimas, kurį Parlamentas turės įvertinti iš naujo, jei ketiname pakeisti jį
išsamiu susitarimu; ketvirta, Fidžio Salų Respublika įsipareigojo Europos Sąjungai dėl
žmogaus teisių, demokratinių principų ir teisinės valstybės; penkta, nepaisant šio regiono
pilietinės visuomenės narių ir politikų kritikos, šia partneryste būtų galima skatinti strateginę
šių šalių plėtrą.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Jau seniai kritikuojame šių ekonominės
partnerystės susitarimų pasirašymą su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis
(AKR). Nepaisant jų tikslo ir retorikos, kuria jie pristatyti, iš esmės šių susitarimų tikslas
yra laisvoji prekyba, dėl kurios atsiranda itin neigiamų pasekmių. Neseniai per paskutinę
2010 m. gruodžio mėn. įvykusią AKR ir ES Jungtinę parlamentinę asamblėją AKR šalių
taryba išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Europos Komisija neatsižvelgia į jos prieštaravimus
dėl ekonomikos apsaugos. Taip pat ji pabrėžė, kad nors Komisija giriasi esanti lanksti, per
technines derybas ji laikėsi itin nelanksčios pozicijos. Dėl šio laikinojo ekonominės
partnerystės susitarimo su Fidžio Salų Respublika ir Papua Naująja Gvinėja Europos Sąjungą
taip pat labai kritikavo socialinės ir politinės Ramiojo vandenyno regiono organizacijos,
nes šioms dviem šalims darytas spaudimas pasirašyti šį susitarimą grasinant panaikinti jų
privilegijas patekti į Europos rinkas. Taip pat kritikuota, kad pasirašius šį susitarimą labai
sumažėjo Ramiojo vandenyno valstybių solidarumas, dėl to jos jaučiasi atsiskyrusios ir dėl
jų patirto spaudimo pasirašyti šiuos laikinuosius susitarimus iširo kai kurios regionų grupės.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Nėra nieko svarbiau už vaikų sveikatą ir
jų teisių bei gerovės apsaugą. Vaikai taip pat turi turėti teisę gyventi šeimoje ir būtina
užtikrinti, kad jiems nereikėtų ilgai gyventi našlaičių prieglaudose.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Šiuo ES ir Ramiojo vandenyno valstybių susitarimu
Papua Naujajai Gvinėjai taikoma bendroji žuvininkystės gaminių, ypač tuno, kilmės taisyklių
išimtis. Pagal šią nuostatą prekės iš šios šalies gali būti laikomos Papua prekėmis, todėl
joms galima netaikyti muitų arba kvotų, net jei žvejai, žvejybos rajonai ir fabrikai, kuriuose
gaminama konservuota žuvis, yra ne Papua Naujosios Gvinėjos.

Dabar tai naudinga Kinijos, Australijos, Tailando ir visiems kitiems žvejybos laivynams,
kurie iškrauna laimikį Papua uostuose. Šių šalių konservų fabrikai įsteigti Papua Naujojoje
Gvinėjoje, bet juose įdarbinami užsienio piliečiai abejotinomis sąlygomis. Žinoma, šią
nesąžiningą ir neteisėtą konkurenciją visu smarkumu patiria šis Europos, ypač Prancūzijos,
pramonės sektorius.

2008–2009 m. Europos Sąjungoje tuno importas iš Papua Naujosios Gvinėjos padidėjo
76 proc.; per tą patį laikotarpį vien Prancūzijoje jis padidėjo 1 500 proc. Šios išimties
ekonominės ir socialinės pasekmės gerai žinomos, o baiminimasis dėl regiono žuvų išteklių
tikrai pagrįstas. Todėl balsavau prieš šį susitarimą.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Ramiojo vandenyno valstybės yra išskirtinė
teritorija, sudaryta daugiausia iš salų valstybių, kurioms daugiausia būdinga etninė įvairovė
ir kurių kultūra labai skiriasi nuo Europos kultūros. Joms reikia kitokių politinių ir
ekonominių prioritetų. Sudarydami susitarimą su šiomis valstybėmis norime palengvinti
laisvą prekių ir paslaugų judėjimą siekdami suteikti komercinio pranašumo abiem pusėms.
Vis dėlto taip pat privalome užtikrinti, kad siekdami rinkos liberalizavimo nebūtume
laikomi įsibrovėliais, norinčiais tik užsitikrinti galimybę naudotis ištekliais ir mažinančiais
regionų solidarumą, kokiais mus vaizduoja kritikai. Sudarykime susitarimus, atverkime
rinkas ir skatinkime konkurencingumą, bet imkimės tik tokių veiksmų, kurie būtų protingi
ir abipusiškai naudingi visais atžvilgiais, ypač padėdami tokiems regionams, kaip Ramiojo
vandenyno valstybės, kurios dažnai kenčia nuo gaivalinių nelaimių.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Laikinąjį partnerystės susitarimą tarp, viena
vertus, Europos Bendrijos ir, kita vertus, dviejų AKR šalių, t. y. Papua Naujosios Gvinėjos
ir Fidžio, reikėtų laikyti žingsniu išsamaus susitarimo link. Laikinasis partnerystės susitarimas
apima visas svarbias prekybos susitarimo sritis, bet vėliau galėtų apimti ir intelektinės
nuosavybės teises bei viešųjų pirkimų pokyčius. Pritariu šiam susitarimui, bet taip pat
puikiai žinau, kad jis gali veikti Europos žuvininkystės sektorių, todėl šiuo atžvilgiu tikiuosi,
kad Komisija atliks Parlamento priimtos rezoliucijos 15 dalyje reikalaujamą šio poveikio
tyrimą.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien Parlamento patvirtinta iniciatyva parengtas
susitarimas, kuriuo neabejotinai bus stiprinama prekyba tarp Europos Sąjungos ir kitų
Ramiojo vandenyno valstybių. Konkrečiai laikinasis partnerystės susitarimas sudarytas su
Papua Naująja Gvinėja ir Fidžio Salų respublika tikintis apsaugoti jų cukraus ir tuno
pramonę. Manau, tai žingsnis plėtros ir gerovės link. Taip pat dėl kilmės taisyklių jis turės
tikros papildomos naudos žvejybos pramonei ir eksportui iš šių regionų. Taip pat noriu
pabrėžti, kad šis susitarimas gali turėti didelę įtaką santykiams su kitomis Ramiojo
vandenyno valstybėmis, įskaitant Australiją ir Naująją Zelandiją.

David Martin (S&D),    raštu. – Labai džiaugiuosi, kad Parlamentas didžiąja dauguma
pritarė mano rekomendacijai pritarti ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinajam EPS.
Papua Naujosios Gvinėjos, Fidžio ir Europos Bendrijos laikinasis susitarimas ratifikuotas
2007 m. gruodžio 14 d. Šį susitarimą sudarė tik šios dvi šalys, o kitos Ramiojo vandenyno
valstybės nusprendė jo nepasirašyti, nes nedaug prekiauja su ES. Fidžis ir Papua Naujoji
Gvinėja sudarė šį susitarimą daugiausia tikėdamosi apsaugoti savo cukraus ir tuno pramonę,
kuri būtų labai nukentėjusi taikant bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą. Šis laikinasis
susitarimas apima kilmės taisykles ir patekimo į rinką klausimus. Kilmės taisyklių atžvilgiu
jis apima žuvininkystę, tekstilę ir žemės ūkį, todėl atveriamos investavimo ir užimtumo
galimybės. Reikėtų suteikti galimybes patekti į rinką netaikant muitų ir kvotų, kartu
užtikrinant investavimo ir užimtumo galimybes. Prekybos ir plėtros klausimus reikia
nagrinėti atsižvelgiant į platesnę regioninę sistemą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) ES, Papua Naujosios Gvinėjos ir Fidžio
Salų laikinasis partnerystės susitarimas pasirašytas dėl gėdingo spaudimo. Šiuo susitarimu
numatomas šių valstybių atžvilgiu netvarus laipsniškas muitų panaikinimas, visų kiekybinių
eksporto ir importo apribojimų uždraudimas ir visų žemės ūkio produktų eksporto į
Ramiojo vandenyno valstybes Papua Naująją Gvinėją ir Fidžio Salas subsidijų panaikinimas.
Jis apima peržiūros sąlygą, kad būtų galima „sėkmingai baigti vykstančias visapusiško
ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) derybas“. Šie susitarimai – tai dar vienas Europos
Sąjungos neokolonializmo įrodymas. Balsavau „prieš“.
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Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės
partnerystės susitarimų tikslas turėtų būti didinti prekybą, tvarią plėtrą ir regionų integraciją,
kartu skatinti ekonominę įvairovę ir skurdo mažinimą. Nors kol kas šį susitarimą pasirašė
tik Papua Naujoji Gvinėja ir Fidžio Salų Respublika, jis yra svarbus žingsnis link būsimo
šio iš keturiolikos valstybių sudaryto regiono ekonominės plėtros ir labai svarbus
tarptautinės prekybos plėtrai. Tai pirmasis žingsnis siekiant išplėsti šį susitarimą įtraukiant
kitas regiono šalis ir labai paskatinti ekonomiką bei padidinti jų gyventojų gerovę.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos Bendrijos ir Ramiojo vandenyno
valstybių laikinąjį partnerystės susitarimą, nes manau, kad Europai svarbu sudaryti prekybos
partnerystės susitarimus su trečiosiomis šalimis, galinčiomis eksportuoti gaminius, kurių
Europos šalims sunku gauti. Logiška, kad tarptautinės prekybos plėtra papildoma
susitarimais, kuriais palengvinama prekyba ir suteikiamos geresnės galimybės patekti į
komercinį tinklą. Derybos dėl naujųjų ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) pradėtos
2002 m. siekiant skatinti ir stiprinti AKR šalių regionų integracijos procesus. Nagrinėjamas
susitarimas apima žuvininkystės, tekstilės ir žemės ūkio kilmės taisykles, todėl sukuriamos
investavimo bei užimtumo galimybės ir suteikiama galimybė be mokesčių ir kvotų patekti
į rinkas, kuriose užtikrinamos investavimo ir užimtumo galimybės. Šiuo laikinuoju
susitarimu taip pat apribota vyriausybių politikos laisvė reglamentavimo kompetencijos
atžvilgiu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už rekomendaciją dėl ES ir
Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo sudarymo dėl šių priežasčių.
Fidžio Salos ir Papua Naujoji Gvinėja nusprendė sudaryti šį susitarimą daugiausia tikėdamosi
apsaugoti savo cukraus ir tuno pramonę. Šis laikinasis susitarimas apima kilmės taisykles
dėl žuvininkystės, tekstilės ir žemės ūkio, nors jomis nustatomos išimtys, dėl kurių gali
kilti grėsmė kai kurių ES pramonės sektorių konkurencingumui. Tuno konservavimo
sektoriuje pasinaudojant suteikta išimtimi tokios šalys, kaip Papua Naujoji Gvinėja gali
veikti kaip tikri veiklos centrai, kuriuose perdirbamas didžiulis kiekis tuno iš įvairių šalių:
Filipinų, Tailando, Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos ir pan. Šis tunas
iškraunamas Papua Naujosios Gvinėjos uostuose ir perdirbamas gamyklose, kurias skubiai
pastatė atitinkamų šalių veiklos vykdytojai siekdami tik pasinaudoti pagal šį laikinąjį
susitarimą Europos Sąjungos taikomo visiško atleidimo nuo muito pranašumais. Tai kenkia
Europos konservavimo sektoriui, kurio atstovai skundžiasi nesąžininga konkurencija.

Todėl prisidedu prie pranešėjo raginimo teikti Parlamentui ataskaitas atsižvelgiant į
konkrečius Ramiojo vandenyno valstybių žuvininkystės sektoriaus aspektus, kad būtų
galima įvertinti tikrąjį galimą šių priemonių poveikį ES rinkai.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) 2002 m. prasidėjo derybos dėl naujųjų Afrikos,
Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių ir Europos Sąjungos ekonominės partnerystės
susitarimų (EPS) siekiant pakeisti ankstesnį vienašalį AKR šalims palankaus prekybos
lengvatų režimą.

Atsižvelgiant į tai, kad konkretūs dominantys klausimai aptarti per atskiras derybas
nacionaliniu lygmeniu, o partnerystės susitarimus tikriausiai nebūtų buvę galima sudaryti
iš karto, nuspręsta sudaryti laikinuosius EPS daugiausia dėmesio skiriant prekyba prekėmis
iki 2007 m. pabaigos. Jais siekta išvengti prekybos pertrūkių ir po jų nebūtinai reikia
sudaryti išsamius EPS.

Ramiojo vandenyno regione tokį susitarimą sudarė tik Fidžis ir Papua Naujoji Gvinėja. Šis
susitarimas apima kilmės taisykles dėl žuvininkystės, tekstilės ir žemės ūkio, todėl
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atveriamos investavimo ir užimtumo galimybės. Europos Komisija tikisi sudaryti išsamų
ekonominės partnerystės susitarimą su Ramiojo vandenyno regiono valstybėmis; dėl jo
vyksta derybos.

Manau, galima pritarti Tarybos pozicijai palaikyti laikinąjį partnerystės susitarimą, nes
manau, kad svarbiausia užtikrinti išteklių teikimą, ypač atsižvelgiant į jų stygių ir aplinkos
nykimą. Labai svarbu išlaikyti dešimtmečius taikomus susitarimus su AKR šalimis, net jei
skiriasi susitarimų forma.

Maurice Ponga (PPE),    raštu. – (FR) Palankiai vertinu Europos Parlamento sprendimą
patvirtinti Europos Bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinąjį susitarimą. Šiuo
susitarimu atsižvelgiama į Europos Sąjungos įsipareigojimą šiam pasaulio regionui ir
siunčiamas aiškus politinis signalas šio regiono valstybėms. Džiaugiuosi tuo. Prie šio
sprendimo patvirtinti susitarimą pridėtoje politinėje rezoliucijoje galime priminti savo
reikalavimus. Norime užmegzti suderintus ir sąžiningus ryšius su Ramiojo vandenyno
valstybėmis, kad būtų galima plėtoti šias salų valstybes ginant mūsų piliečių interesus. Nors
į laikinąjį susitarimą įtrauktos konkrečios nuostatos dėl žuvininkystės gaminių kilmės
taisyklių, buvo svarbu išnagrinėti šios išimties klausimą.

Iš tikrųjų, siekiant užtikrinti, kad ši išimtis, kurią taikant turėtų būti galima kurti darbo
vietas, būtų tikrai naudinga vietos gyventojams ir nekenktų Europos žuvininkystės gaminių
perdirbimo ir konservavimo pramonei, buvo svarbu nustatyti, kad turi būti kuo greičiau
įvertintas jos poveikis, ir prireikus leisti nutraukti jos taikymą. Yra garantijų, kuriomis
galima užtikrinti, kad šis susitarimas būtų sąžiningas ir kad prireikus būtų imamasi
priemonių mūsų interesams ginti.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad skatinant
Ramiojo vandenyno valstybių ir ES prekybos ryšius būtų galima geriau skatinti tvarią
socialinę ir ekonominę regiono plėtrą, mažinti skurdą ir stiprinti regionų integraciją bei
bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Vis dėlto pritariu
pranešėjo išreikštam susirūpinimui dėl kilmės taisyklių išimčių ir jų neigiamo poveikio ES
žuvies perdirbimo ir konservavimo pramonei, kurį Komisija turėtų tinkamai įvertinti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Žalieji toliau laikosi ilgalaikės pozicijos,
kad nereikia sudaryti EPS su jokiu AKR regionu, ir nemano, kad laikinasis EPS su dviem
Ramiojo vandenyno valstybėmis gali būti papildomai naudingas.

Šiuo konkrečiu atveju Žalieji baiminasi tolesnės šio plačiai Ramiajame vandenyje pasklidusio
regiono dezintegracijos, atsiradusios dėl lengvatinių laikinojo EPS prekybos sąlygų su ES.
Be to, numatomas nevaržomas įprasto eksporto didėjimas, daugiausia tokių žaliavų, kaip
varis, cukrus, kopra, žuvis ir alyvpalmių aliejus (agrodegalai!), visiškai nesuderinamas su
tvarios plėtros poreikiais. Todėl Žalieji pritarė (nepatenkintam) Ramiojo vandenyno
prekybos ministrų prašymui persvarstyti itin svarbius laikinojo EPS aspektus, būtent „iš
esmės visos prekybos“ apibrėžimą, eksporto mokesčių taikymo uždraudimą, silpną ką tik
susikūrusios pramonės apsaugą ir nuostatą dėl didžiausio palankumo statuso suteikimo.

Universalios kilmės nuorodos atžvilgiu alternatyvus sprendimas būtų buvęs taikyti nuostatą
tik laimikiui 200 mylių išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ), o ne visiems vandenims.
Pagaliau nemažiau svarbu ir tai, kad Fidžio režimas nėra demokratinis. Mūsų šešėlinis
pranešėjas José Bové šiuo atžvilgiu pateikė vienuolika pakeitimų.

Tokia Saïfi (PPE),    raštu. – (FR) EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinuoju ekonominės
partnerystės susitarimu suteikiamos lengvatinės sąlygos pateikti prekes iš Ramiojo
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vandenyno Europos rinkoms. Esu už šio regiono plėtrą, bet manau, kad perdirbtų
žuvininkystės gaminių kilmės taisyklių išimtis yra nepriimtina, nes leidžiama netaikyti
muitų iš ne tos šalies žaliavų šalyje pagamintiems gaminiams. Atrodo, kad šia išimtimi
skatinama žvejoti atogrąžų srityje visiškai nesirūpinant žuvų išteklių valdymu. Prekybos
lengvatos veikia ne tik Papua Naujosios Gvinėjos prekybos zonas, todėl sunku kontroliuoti
laimikio kilmę, o tai prieštarauja Europos Sąjungos įsipareigojimams nutraukti neteisėtą,
nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą. Be to, man neramu dėl gaminių, kurie bus
importuojami iš šio regiono į Europą, atsekamumo. Balsuodama prieš norėjau išreikšti
nepritarimą tokiai nuostatai, kurios ateityje neturėtų būti jokiame prekybos susitarime.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: (RC-B7-0029/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl tarptautinio
įvaikinimo Europos Sąjungoje, kuria siekiama kiekvieno vaiko gerovės ir pripažįstama
našlaičių arba paliktų vaikų teisė turėti šeimą ir būti saugiems. Pritariu raginimui išnagrinėti
galimybę Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių
strategiją, atsižvelgiant į tarptautines konvencijas, tačiau reikia pabrėžti, kad, esant galimybių
ir atsižvelgiant į vaiko interesus, pirmenybę reikėtų teikti įvaikinimui vaiko gimtojoje šalyje.

Labai svarbu sukurti sistemą, kuri užtikrintų skaidrumą ir padėtų koordinuoti veiksmus,
kad būtų galima užkirsti kelią prekybai vaikais siekiant juos įvaikinti. Tuo pačiu turi būti
tobulinamos, supaprastinamos ir palengvinamos tarptautinio įvaikinimo procedūros ir
pašalinamas nereikalingas biurokratizmas, kartu įsipareigojant ginti vaikų iš trečiųjų šalių
teises.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Vaiko teisių apsauga, įtvirtinta Lisabonos
sutartyje yra vienas iš Europos Sąjungos tikslų, kuriam turės būti skiriamas dar didesnis
dėmesys įsigaliojus Pagrindinių teisių chartijos nuostatoms. Todėl Europos Sąjungos
politika privalo užtikrinti ir įgyvendinti vaikų teisę į jų gerovei būtiną apsaugą ir globą.
Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad reikia stiprinti vaikų teisių apsaugos politiką.
Susirūpinimą kelią tėvų paliktų ir atiduotų valstybės globon vaikų skaičius, kuris kai kuriose
valstybėse narė yra labai didelis. Be to, vaikų teisių pažeidimai, smurtas prieš juos, prekyba
vaikais, įtraukimas į prostituciją, nelegalus darbas ir kiti neteisėti veiksmai išlieka didele
problema Europos Sąjungoje. Pritariu, kad būtina įvertinti nacionalinių sistemų veikimą
Europos lygmeniu ,kad būtų galima išsiaiškinti valstybėse narėse egzistuojančias problemas
vaikų teisių apsaugos sityje, o prireikus imtis priemonių, kurios užtikrintų kuo efektyvesnę
beglobių vaikų apsaugą ir sudarytų jiems sąlygas turėti šeimą ir būti saugiems.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už šią rezoliuciją, nes paliktų vaikų problema
Europos Sąjungoje nuolat gilėja. Svarbu ginti teisę į tarptautinį įvaikinimą, kad šie vaikai
nebūtų priversti gyventi našlaičių prieglaudose. Komisija turi mus informuoti, kokių
priemonių imtasi ar bus imamasi ES lygmeniu siekiant apsaugoti nepilnamečius, kuriuos
ketina įsivaikinti Europos piliečiai. Manau, kad įvaikinant turi būti laikomasi nacionalinės
teisės aktų ir tarptautinių konvencijų. Komisija turi mums paaiškinti, kaip šiomis
procedūromis bus užtikrinta geriausia vaiko interesų apsauga visais atvejais.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Balsavau už šią bendrą rezoliuciją dėl tarptautinio
įvaikinimo, nes esu tvirtai įsitikinusi, kad įvaikinimo strategijos ir priemonių suderinimas
ES lygmeniu ne tik pagerintų pačią procedūrą, bet ir užtikrintų didesnę našlaičių ir paliktų
vaikų apsaugą ir jų teisę turėti šeimą. Suderinti tarptautinių organizacijų, ES institucijų ir
valstybių narių veiksmai leistų sukurti sistemą, pagal kurią skirti didesnį dėmesį vaikų
poreikiams padėtų informavimo, rengimo ir pagalbos paslaugų teikimas įsivaikinti
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norinčioms šeimoms. Galiausiai manau, jog geresniu koordinavimu būtų galima užtikrinti,
kad įvaikių atžvilgiu bus taikomos teisingos įvaikinimo procedūros ir abipusis dokumentų
pripažinimas, taip išvengiant neteisėtos prekybos vaikais.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už rezoliuciją dėl tarptautinio
įvaikinimo Europos Sąjungoje. Vaikų teisių apsauga yra vienas iš svarbiausių Europos
Sąjungos tikslų. Mes privalome saugoti kiekvieno vaiko gerovę bei ginti jų interesus. Šiuo
metu galioja daug konvencijų, ginančių vaikus bei nustatančių tėvų pareigas. 1967 m.
Europos konvencija dėl mažamečių įvaikinimo siekia suderinti valstybių narių teisės aktus,
susijusius su įvaikinimo klausimais. 1993 m. Konvenciją dėl vaikų apsaugos ir
bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (Hagos konvencija) yra pasirašiusios
visos valstybės narės. Nors įvaikinimo sritis priskirta valstybių narių kompetencijai, manau,
jog reiktų išnagrinėti galimybę Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu
susijusių priemonių strategiją. Būtina garantuoti, kad ruošiant tokią strategiją būtų
atsižvelgta į tarptautines konvencijas. Privalome siekti pagerinti informacijos paslaugų,
tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų nagrinėjimo ir po
įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko
teisių apsaugos konvencijose pripažįstama našlaičių arba paliktų vaikų teisė turėti šeimą
ir būti saugiems. Taipogi, Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės privalo aktyviai
kovoti su prekyba vaikais siekiant įvaikinti.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Rumunija yra Europos valstybė, kurioje
1990-aisiais, iškart po komunizmo žlugimo, tikriausiai vykdyti didžiausi pažeidimai
tarptautinio įvaikinimo srityje. Tai nulėmė patirties trūkumas, nes šalyje beveik pusę
amžiaus tęsėsi tamsusis laikotarpis, be to, būta tokių, kurie buvo visapusiškai pasirengę
pasinaudoti šiais trūkumais. Dėl to be pėdsakų dingo beveik tūkstantis tarptautiniu mastu
įvaikintų vaikų. Padedama Europos Sąjungos, į kurią rengėsi įstoti, Rumunija atliko svarbius
įvaikinimo teisės aktų pakeitimus, nors buvo daromas didelis tarptautinis spaudimas
nesiimti kraštutinių priemonių, pvz., panaikinti tarptautinį įvaikinimą. Atsižvelgiant į šias
aplinkybes ir remiantis liūdna Rumunijos patirtimi tarptautinio įvaikinimo srityje,
suprantamas atsisakymas pritarti Europos įvaikinimo agentūrai, kuri reikštų faktinės
Europos įvaikinimo rinkos sukūrimą.

Visų rezoliucijų dėl tarptautinio įvaikinimo tikslas gali būti tik nepilnamečių apsaugos
užtikrinimas, kad ir kokie būtų šalių ir įsivaikinančiųjų interesai. Be to, mano nuomone,
net priėmus bet kokias rezoliucijas ar sprendimus, įvaikinimui šalies viduje turi būti teikiama
pirmenybė bet kokioje esamoje ar būsimoje teisės sistemoje.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl
tarptautinio įvaikinimo Europos Sąjungoje, remdamasi Rumunijos patirtimi šioje srityje.
Reikia išnagrinėti visas nacionalines įvaikinimo sistemas siekiant įvertinti jų pranašumus
ir trūkumus ir rekomenduoti geriausią valstybių narių įvaikinimo patirtį. Tinkama pažanga
būtų pasiekta, jei su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių politikos ir strategijos
koordinavimas būtų vykdomas ES lygmeniu, tuo siekiant pagerinti informacijos tarnybų
teikiamos pagalbos, tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų
tvarkymo ir po įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę, nes turi būti įgyvendinta našlaičių
ir paliktų vaikų teisė turėti šeimą ir būti saugiems.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už rezoliuciją dėl tarptautinio įvaikinimo
Europos Sąjungoje. Nors vaikų teisių apsauga yra valstybių narių kompetencija, mano
nuomone, tai turėtų būti vienas ES tikslų. Todėl pasisakau už tai, kad būtų apsvarstyta
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galimybė Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių ir
po įvaikinimo teikiamų paslaugų strategiją atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko
teisių apsaugos konvencijose pripažįstama našlaičių arba paliktų vaikų teisė turėti šeimą
ir būti saugiems.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Vaikų įvaikinimas yra labai opus klausimas. Žmogaus
orumas ir, šiuo atveju, ypatingas dėmesys nepilnamečių interesų apsaugai skatina laikytis
tarptautinių konvencijų šioje srityje, išnagrinėti geriausią valstybių narių patirtį ir keistis
šia patirtimi tarp valstybių narių. Europos Sąjunga galės stebėti šiuos veiksmus ir padės
spręsti neteisėtos prekybos vaikais problemą, su kuria pirmiausia susiduria skurdžiausios
šalys ir blogiausiai gyvenantys žmonės.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjunga visuomet siekė ginti vaikų
teises ir jų interesus. Šios rezoliucijos tikslas – apsvarstyti galimybę Europos lygmeniu
suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių strategiją pagal tarptautines
konvencijas, siekiant pagerinti informacijos paslaugų, tarptautinio įvaikinimo parengimo,
tarptautinio įvaikinimo prašymų nagrinėjimo ir po įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę
atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko teisių apsaugos konvencijose pripažįstama
našlaičių arba paliktų vaikų teisė turėti šeimą ir būti saugiems. Balsavau už, nes manau,
kad nepaisant to, jog įvaikinimo klausimas priklauso valstybių narių kompetencijai,
reikalingas minimalus Europos lygmens suderinamumas, kad būtų užtikrinta vaikų interesų
apsauga.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Visi sutinkame, kad reikia ginti vaikų gerovę
ir užtikrinti jų teises, kaip nurodyta šioje Europos Parlamento rezoliucijoje. Vis dėlto bendro
pobūdžio pareiškimų neužtenka: dar būtina įvardyti priežastis, kurios paskatino su
tarptautiniu įvaikinimu susijusį vaikų išnaudojimą.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių paliekami vaikai, yra skurdas, netinkamos socialinės
gerovės sistemos, pakankamų socialinės infrastruktūros tinklų ar viešųjų paslaugų trūkumas,
taip pat konfliktai ir kariniai išpuoliai.

Louis Grech (S&D),    raštu. – Kad išspręstų didėjančią paliktų vaikų problemą, Europos
institucijos ir valstybės narės turėtų imtis aktyvesnio vaidmens siekdamos pagerinti su
tarptautiniu įvaikinimu susijusias priemones supaprastinant ir suderinant tarptautinio
įvaikinimo procedūras Europos lygmeniu, kartu nepažeidžiant vaikų teisių ir laikantis visų
tarptautinių konvencijų, kuriomis ginamos vaikų teisės. Europos Sąjunga ir valstybės narės
turi užtikrinti geresnę priežiūrą tarptautinio įvaikinimo atvejais, kad būtų išvengta vaikų
išnaudojimo, šiurkštaus elgesio su vaikais, vaikų pagrobimo ir prekybos jais. Valstybės
narės turi siekti griežtų tarptautinių apsaugos priemonių ir standartų pusiausvyros, kad
būtų užtikrintos vaikų teisės, sumažinta biurokratija ir palengvintos tarptautinio įvaikinimo
procedūros. Be to, valstybės narės turėtų parengti skaidresnes taisykles, taikomas
tarptautinio įvaikinimo procedūroms, ir nuolat keistis informacija apie tai, kokiomis
sąlygomis ir kokioje aplinkoje gyvena įvaikintas vaikas. Galiausiai svarbiausias tarptautinių
įvaikinimo procedūrų tikslas turėtų būti vaiko interesų užtikrinimas, didelį dėmesį skiriant
ypatingų poreikių turintiems vaikams, kad būtų užtikrintos vaikų ir šeimų teisės.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už šią bendrą rezoliuciją, kuri leidžia
mums išsaugoti tėvų teisę įsivaikinti vaiką iš kitos valstybės narės ir kartu užtikrinti
nepilnamečių apsaugą juos įvaikinant ir po jų įvaikinimo. Tarptautiniam įvaikinimui išties
turėtų būtų taikoma tam tikrų taisyklių sistema, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, pvz.,
prekybos vaikais.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Nacionalinės teisės sistemose įvaikinimo klausimas
ir kiti vaikų priežiūros klausimai sprendžiami įvairiai. Vis dėlto, tokios problemos kaip
prekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų išnaudojimas yra tarptautinės, todėl ES lygmens
veiksmai gali būti tinkami. Tačiau turėtume nepamiršti fakto, kad svarbiausi yra vaiko
interesai, todėl balsavau už šią rezoliuciją.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl tarptautinio įvaikinimo
Europos Sąjungoje, nes vaikų teisių apsauga yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos
tikslų. Šiuo metu galioja daug konvencijų, ginančių vaikus bei nustatančių tėvų pareigas.
Manau, jog reiktų išnagrinėti galimybę Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu
įvaikinimu susijusius klausimus: siekti pagerinti informacijos paslaugų, tarptautinio
įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų nagrinėjimo ir po įvaikinimo
teikiamų paslaugų kokybę. Labai svarbu sukurti sistemą, kuri užtikrintų skaidrumą ir
užkirstų kelią prekybai vaikais siekiant juos įvaikinti. Taip pat noriu pabrėžti, kad esant
galimybių ir atsižvelgiant į vaiko interesus, pirmenybę reikėtų teikti įvaikinimui vaiko
gimtojoje šalyje.

David Martin (S&D),    raštu . – Pritariu šiai rezoliucijai, kurios tikslas – apsvarstyti galimybę
Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių strategiją
atsižvelgiant į tarptautines konvencijas, siekiant pagerinti informacijos paslaugų,
tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų nagrinėjimo ir po
įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę atsižvelgiant į tai, kad visose tarptautinėse vaiko
teisių apsaugos konvencijose pripažįstama našlaičių arba paliktų vaikų teisė turėti šeimą
ir būti saugiems.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Paliktų vaikų skaičius pastaraisiais metais išaugo
visose valstybėse narėse. Šie vaikai – konfliktų ir socialinės atskirties aukos, išnaudojamos
kriminalinių tinklų ir kenčiančios nuo visų rūšių prekybos – kenčia dėl to, kad nesama
tarptautinio įvaikinimo priemonės. Be to, pažymėtina, kad dauguma šių vaikų – mergaitės,
kurios yra lengvas prostitucijos tinklų ir kitų šiuolaikinės vergovės formų grobis. Vienas
būdų palengvinti šią sunkią padėtį – palengvinti tarptautines įvaikinimo procedūras. Todėl
turėtų būti parengtos tikros tarptautinio įvaikinimo taisyklės. Visiems vaikams turėtų būti
suteikta teisė būti įvaikintiems.

Nors atsakomybė šioje srityje vis dar priklauso valstybėms narėms, mes turėtume pažymėti,
kad vaiko interesų apsauga yra esminis Europos Sąjungos principas, įtvirtintas Pagrindinių
teisių chartijoje. Neturėdama Europos teisės aktų šioje srityje Europos Sąjunga turėtų
padaryti viską, kas yra jos galioje, kad būtų palengvintos tokio įvaikinimo sąlygos, visų
pirma, per artimiausius mėnesius įtvirtinti abipusį civilinės būklės aktų ir įvaikinimo
sprendimų pripažinimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Įvaikinimo klausimas visada buvo svarbus Europos
Sąjungai ir turi būti sprendžiamas itin atidžiai. Vaikai yra bet kurios visuomenės ateitis,
todėl su jais turi būti elgiamasi ypač kilniai. Turi būti atsižvelgta į jų interesus, taigi, svarbu
ir rekomenduotina laikytis atitinkamų tarptautinių konvencijų. Todėl ES yra įpareigota
visas savo pastangas sutelkti kovai su prekyba vaikais, nes tai pirmiausia paveikia
neturtingiausiose šalyse gyvenančius vaikus ir blogiausiai gyvenančius vaikus.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Vaikai yra silpniausia mūsų visuomenės grandis.
Todėl vienas svarbiausių ES prioritetų turėtų būti jų teisių apsauga ir pagarbos šioms teisėms
užtikrinimas. Vis dėlto vaikai Europos Sąjungoje tampa prekybos žmonėmis ir išnaudojimo
aukomis. Dažniausia to priežastis – nereguliuojamas įvaikinimas. Nors įvaikinimas yra
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veiksmingas būdas užtikrinti, kad vaikai nepraleistų savo gyvenimo našlaičių prieglaudose,
būtina vykdyti griežtus patikrinimus, kurių pirmiausia turėtų imtis tarptautinės
organizacijos, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo. Susilaikau, nes į rezoliuciją neįtraukta
pakankamai priemonių, kurios užtikrintų, kad vaikai bus apsaugoti nuo išnaudojimo juos
įvaikinus.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Įvaikinimas visada yra opus klausimas, reikalaujantis
ypatingo dėmesio, nes sprendžiama vaikų ateitis. Įvaikinimas dažnai yra geras būdas
užtikrinti, kad paliktiems vaikams ir našlaičiams nereikėtų praleisti liūdnos vaikystės
našlaičių prieglaudose, nesulaukiant meilės ir rūpesčio, kuriuo turėtų džiaugtis visi vaikai.
Būtų žiauru ir neteisinga atimti iš nekaltų vaikų galimybę būti mylimiems ir vedamiems
per gyvenimą mylinčių tėvų. Todėl balsavau už rezoliuciją, nes tvirtai tikiu įvaikinimu kaip
galimybe suteikti geresnį gyvenimą vaikams, kurie – pasaulio ateitis. Europos lygmeniu
turime sukurti suderintą struktūrą, kurią papildytų skaidrios ir veiksmingos procedūros,
pagalba po įvaikinimo ir kontrolės priemonės, skirtos valstybių narių veiksmams prižiūrėti.
Įsivaikinti vaiką reiškia užtikrinti, kad jis turės geresnę, saugią ir vilčių kupiną ateitį. Todėl,
mano nuomone, būtina įgyvendinti teisės aktus šioje srityje, kad būtų panaikinti tarptautiniai
skirtumai.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Šiandien balsavau už bendrą rezoliuciją dėl
tarptautinio įvaikinimo Europos Sąjungoje, kurios tikslas – pagerinti įvaikinimo tvarką
tarp valstybių narių ir užtikrinti, kad įvaikinant būtų atsižvelgiama į vaiko interesus ir
visapusiškai gerbiamos jo pagrindinės teisės. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad reikia: sukurti
Europos įvaikinimo strategiją, kurioje būtų įtvirtintos įvaikinimo taisyklės neturtingiausioms
ir labiausiai išsivysčiusioms šalims ir kuri sudarytų sąlygas prižiūrėti, kaip visi vaikai vystosi
toliau po tarptautinio įvaikinimo, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms
periodiškai teikiant ataskaitas kilmės šaliai; supaprastinti įvaikinimo procedūras ir panaikinti
biurokratiją; sutrumpinti vaiko buvimo institucijoje ir našlaičių prieglaudoje laiką;
pirmenybę teikti nacionaliniam įvaikinimui; nutraukti grupuočių, išnaudojančių ir
vykdančių prekybą vaikais, kuriuos leidžiama įsivaikinti, veiklą.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Parlamento rezoliuciją dėl
tarptautinio įvaikinimo Europos Sąjungoje. Šia iniciatyva įgyvendinamas Europos Sąjungos
tikslas, įtvirtintas Lisabonos Sutarties 3 straipsnyje, dėl vaiko teisių apsaugos.

Ekonominė ES šalių plėtra neužkerta kelio rimtoms problemoms vaikų teisių srityje:
nesaugios vaikystės problemai ir ypač paliktų ir į vaikų namus atiduotų vaikų bei prieš juos
naudojamo smurto problemai. Kita problema susijusi su prekyba vaikais įvaikinimo,
prostitucijos, nelegalaus darbo, priverstinės santuokos, elgetavimo gatvėse ir kitais
neteisėtais tikslais, dėl kurių kyla didelių rūpesčių Europos Sąjungoje.

Šiomis aplinkybėmis svarbi pateikta iniciatyva, kuria Komisija raginama apsvarstyti
galimybę Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių
strategiją. Reikalinga tarptautines konvencijas atitinkanti strategija, kad būtų pagerinta
informacijos paslaugų, tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų
nagrinėjimo ir po įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybė. Turi būti apsvarstyta vaiko teisių
apsauga ir pripažinta našlaičių ar paliktų vaikų teisė turėti šeimą ir būti saugiems.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Tarptautinio įvaikinimo nutraukimas buvo viena
Rumunijos narystės Europos Sąjungoje sąlygų. 2001 m. Rumunija pateikė moratoriumą
dėl tarptautinio įvaikinimo, nes Europos Parlamento pranešėja Rumunijai baronienė
Emma Nicholson pasmerkė prekybą vaikais ir Rumunijos valstybę dėl nesirūpinimo šalies
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vaikais. Manau, kad kuo labiau atsižvelgiant į vaiko interesus prioritetas turi būti teikiamas
įvaikinimui vaiko kilmės šalyje, o kiti alternatyvūs sprendimai gali būti globėjų suradimas,
asmeninė arba stacionarinė globa arba šeimos suradimas pasinaudojant tarptautinio
įvaikinimo procedūra, laikantis atitinkamų nacionalinės teisės aktų ir tarptautinių
konvencijų. Vaiko apgyvendinimas vaikų namuose turėtų būti laikinas sprendimas. Kartu
svarbu parengti ES lygmens metodologiją siekiant įvertinti įvaikintų vaikų vystymąsi
naujose šeimose. Tai būtų daroma reguliariai po įvaikinimo rengiant ataskaitas, kurias
parengtų šalies, į kurią išvykę įvaikinti vaikai, socialinės tarnybos ir kurios būtų teikiamos
kompetentingoms šalies, iš kurios jie buvo įvaikinti, institucijoms. Ši priemonė turėtų būti
įgyvendinama derinant valstybių narių ir Europos Komisijos veiksmus ir bendradarbiaujant
su Hagos konferencija, Europos Taryba ir vaikų apsaugos organizacijomis, kurios siekia
užkirsti kelią prekybai vaikais įvaikinimo tikslais.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Įvaikinimas yra labai jautrus klausimas, kuriam valstybės
narės turėtų skirti visą savo dėmesį. Nors priėmus Hagos konvenciją dėl vaikų apsaugos ir
bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje pasiekta didelės pažangos, nesaugi
vaikystė, vaikų teisių pažeidimai, smurtas prieš juos ir prekyba jais siekiant įvaikinti, įtraukti
juos į prostituciją, taip pat nelegalus vaikų darbas, priverstinės santuokos, išmaldos prašymas
gatvėse ir kiti neteisėti veiksmai ES išlieka problema.

Todėl turi būti imtasi visų priemonių užtikrinti vaikų teisę turėti šeimą. Siekiant šios tikslo,
svarbu išnagrinėti galimybę Europos lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių
priemonių strategiją atsižvelgiant į tarptautines konvencijas, siekiant pagerinti informacijos
paslaugų, tarptautinio įvaikinimo parengimo, tarptautinio įvaikinimo prašymų nagrinėjimo
ir po įvaikinimo teikiamų paslaugų kokybę.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Greens/EFA frakcija susilaikė. Iš bendro
pasiūlymo dėl rezoliucijos po politinių frakcijų derybų išbraukti nepriimtini EPP rezoliucijos
punktai. Vis dėlto rezoliucija inicijuota italų kaip atsakas į konkrečius nacionalinius
poreikius ir ji susijusi su klausimu, nepatenkančiu į Europos Sąjungos kompetencijos sritį.
Mums pavyko pasiekti, kad rezoliucijoje būtų tik paraginta „išnagrinėti galimybę Europos
lygmeniu suderinti su tarptautiniu įvaikinimu susijusių priemonių strategiją“, nenurodant
konkrečių nacionalinių problemų. Šis klausimas jau nagrinėjamas JURI ir LIBE komitetuose,
todėl tokia rezoliucija nebūtina.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Vaiko teisė augti sveikoje šeimos aplinkoje, kuri
naudinga jo darniam vystymuisi, yra svarbiausias šios rezoliucijos aspektas. Europos
Sąjungoje daugėja našlaičių prieglaudose gyvenančių vaikų, toliau pažeidžiamos jų teisės
– tai ypač pasakytina apie prekybą žmonėmis, nelegalų įvaikinimą ir darbą bei prostituciją
– todėl stengiamasi šią padėtį pakeisti. Kartu svarbu pažymėti, kad daugėja nelegalių
tarptautinių įvaikinimų dalyvaujant trečiosioms šalims, kurie neatitinka Hagos konvencijoje
nustatytų sąlygų. Vaikų teisių įtvirtinimas ES Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
3 straipsnyje, kuriame vaikų teisės įvardytos kaip vienas ES tikslų, ir Pagrindinių teisių
chartijos 24 straipsnyje sudaro sąlygas derinti valstybėse narėse vykdomą politiką ir
strategiją vadovaujantis galiojančiomis tarptautinėmis priemonėmis. Manau, kad svarbu
kuo greičiau sukurti ES lygmens priemonę, kuri parodytų, kaip veikia įvairios nacionalinės
šios srities sistemos. Skaidri ir veiksminga priemonė, skirta įvaikinimo procesui tiek prieš
įvaikinimą, tiek ir po jo prižiūrėti, ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas prisideda ne
tik prie vaiko teisių užtikrinimo, bet ir prie darnaus jo vystymosi.
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Oreste Rossi (EFD),    raštu. – (IT) Dėl naujų migracijos srautų paliktų vaikų problema,
kuri palaipsniui buvo sprendžiama, tampa vis rimtesnė.

Svarbu sukurti teisinį pagrindą, kuris užtikrintų vaikų apsaugą ir tėvų atsakomybę, iš
praktinių procedūrų padėtų pašalinti nereikalingą biurokratiją ir suderinti valstybių narių
teisės aktus su 1993 m. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio
įvaikinimo srityje ir Lisabonos sutartimi.

Kaip nesektiną pavyzdį norėčiau paminėti Vokietijos įvaikinimo tvarką, ypač vaikų
apgyvendinimą su poromis, kuriose vienas partneris yra Vokietijos pilietis, o antrasis –
kitos ES šalies pilietis. Svarbiausias teisės aktų leidėjo tikslas turėtų būti užtikrinti vaiko
teisę būti saugiam ir gauti priežiūrą, reikalingą jo gerovei, kartu siekiant, kad vaikams
nereikėtų gyventi našlaičių prieglaudose.

Artur Zasada (PPE),    raštu. – (PL) Tarptautinis įvaikinimas turi būti leidžiamas siekiant
vaiko gerovės, bet tik išnaudojus visas įvaikinimo galimybes susijusioje valstybėje narėje.
Paprastai vaikas turėtų būti auginamas šalyje, kurios pilietis jis yra.

Toks tarptautinis įvaikinimas leidžiamas ir mano šalyje Lenkijoje. Taip įprastai įvaikinami
vaikai, kurie dėl savo ligų turi mažai galimybių būti įvaikinti Lenkijoje. Pvz., 2006 m.
202 užsienio šeimos nusprendė pasirūpinti 311 mūsų piliečių – 214 Lenkijos vaikų gavo
tėvus italus, 25 – tėvus prancūzus, 22 – tėvus amerikiečius, 20 – tėvus olandus, septyni –
tėvus vokiečius, šeši – tėvus šveicarus, vienas gavo tėvus belgus, o vienas – tėvus kanadiečius.
Vakarų Europoje našlaičių problemos beveik nėra, todėl labai domimasi galimybėmis
įsivaikinti vaikus iš Vidurio ir Rytų Europos šalių.

Manau, kad Europos Komisija pirmiausia turėtų: 1) pranešti Europos Parlamentui, kokių
priemonių imtasi ar bus imtasi Europos lygmeniu siekiant užtikrinti, kad tarptautinis
įvaikinimas netaptų vaikų prekybos priedanga; 2) pateikti atsakymą į klausimą, kaip
Komisija ketina išvengti vaikų įsivaikinimo siekiant neatsilikti nuo naujausios mados.
Europiečiai rodo vis didesnį norą įsivaikinti Afrikos vaikus, nes toks įsivaikinimas populiarus
tarp kino žvaigždžių. Vis dėlto tai nėra rimtas pagrindas tapti įtėviais.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0021/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Pritariau šiai rezoliucijai dėl Serbijos
europinės integracijos proceso, kuria patvirtinama, kad Serbijos ateitis yra susijusi su
Europos Sąjunga, ir raginama šalį toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo. Serbija yra
pasiekusi pažangos vykdydama reformas, tačiau reikia ir tolesnio progreso, kad šalis atitiktų
Kopenhagos kriterijus. Labai svarbus yra Kosovo klausimas, todėl pritariu rezoliucijoje
išdėstytam raginimui Serbijos vyriausybei panaikinti Serbijos analogiškas struktūras Kosove,
kurios stabdo decentralizavimo procesą ir užkerta kelią visiškai serbų bendruomenės
integracijai Kosovo institucijose.

ES turi pasiųsti aiškų signalą Serbijos vyriausybei dėl artėjančių visuotinių rinkimų Kosove,
jog iš Serbijos tikimasi konstruktyvaus požiūrio į šiuos rinkimus. Pritariu rezoliucijoje
pateiktai nuomonei, jog Kosovo serbų dalyvavimas rinkimų procese yra būtina sąlyga
siekiant užkirsti kelią Kosovo serbų bendruomenės socialinei atskirčiai.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją. Plėtros procesas
Europos Sąjungoje yra grindžiamas griežtu ES politinių, teisinių ir techninių reikalavimų
bei normų atitikimu. Vakarų Balkanų šalims dar 2003 m. buvo pažadėtas prisijungimas
prie Europos Sąjungos, kai šalys atitiks nustatytus kriterijus. Europos Sąjungos siekis yra
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užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir tvarią plėtrą Vakarų Balkanuose. Kadangi šio regiono šalių
integracijos tempas yra individualus, kiekviena šalis turi dėti kuo didesnes pastangas, atlikti
reikiamas reformas ir imtis būtinų priemonių, užtikrinančių kiekvienos šalies, o kartu ir
viso regiono saugumą ir stabilumą. Serbija daro nemažą pažangą daugelyje sričių ir gana
sėkmingai ir konstruktyviai bendradarbiauja su Europos Sąjunga. Vizų į ES panaikinimas
nuo 2009 m. Serbijos piliečiams rodo, kad ES palankia vertina vykdomas reformas šalyje.
Pritariu rezoliucijoje išreikštiems pastebėjimams, kad reformos turi būti tęsiamos piliečių
ir mažumų teisių apsaugos, žiniasklaidos pliuralizmo, teismų nepriklausomumo, kalėjimų
pertvarkos ir daugelyje kitų sričių. Vienu iš svarbiausių Serbijos valdžios institucijų prioritetų
turi išlikti pastangos palaikyti teisinę valstybę, kuri užtikrintų demokratinį valdžios
institucijų veikimą bei efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Serbijai balsavimas dėl Stabilizacijos ir
asociacijos susitarimo suteikė paskatinimą. Tikiuosi, kad ratifikavimo procesas po teigiamo
šiandieninio Europos Parlamento balsavimo bus paspartintas. Norėčiau pažymėti, kad
viena pranešime dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo nurodyta problema susijusi su
Serbijos atsisakymu pripažinti Kosovo valdžią ir analogiškų darinių išlaikymu. Rumunija
nepripažino Kosovo nepriklausomybės, kuri paskelbta vienašališkai pažeidžiant tarptautinę
teisę. Serbija yra puiki Rumunijos kaimynė, kurią su Rumunija sieja šimtmečių istorija.
Rumunija supranta ir remia savo draugus. Serbijos ateitis yra Europoje ir jos
bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai turėtų
parodyti Belgrado įsipareigojimą Europos vertybėms, demokratijai ir žmogaus teisėms.

Serbijai teks nueiti tą patį narystės ES kelią, kaip ir visoms valstybėms narėms. Vis dėlto
reikia užtikrinti, kad šiame kelyje jai būtų taikomos vienodos sąlygos. Paskutiniai įvykiai
parodė, kad Serbija suprato, ko iš jos tikisi Europos bendruomenė. Pasiekta akivaizdi
pažanga, bet ES turi taktiškai vertinti tam tikrus naujosios Belgrado istorijos aspektus, kurie
labai daug reiškia Serbijos žmonėms.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Europos Sąjunga remiasi susitaikymo ir
taikaus sambūvio principais tautų santykiams pagerinti. Šiuo atveju manau, kad Serbijos
ateitis yra būti su ES šalimis, ir laikausi nuostatos, kad ši šalis turi tvirčiau siekti šio tikslo.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes sutinku, kad Serbija
gali tapti svarbiu veikėju užtikrinant Balkanų saugumą ir stabilumą. Serbijos ateitis, be
abejonės, yra ES. Todėl manau, kad šalis turi tęsti darbą siekdama šio tikslo. Pagirtina jau
pasiekta reformų proceso pažanga.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Bet kuris, pažvelgęs į Europos Sąjungos žemėlapį, iš karto
supranta, kad Vakarų Balkanams lemta tapti jo dalimi. Manau, kad galiausiai bus pasiekta
šių šalių narystė. Serbijos kelias į narystę buvo ypač sunkus po to, kai žlugus sovietų galybei
iširo buvusioji Jugoslavija. Agresorės vaidmuo brolžudiškuose karuose ir žiaurus šių karų
poveikis kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei turėjo rimtų padarinių
šaliai ir jos žmonėms. Kosovo atsiskyrimas, kuris tebėra labai prieštaringa problema,
išryškino įtampą regione ir yra didelis potencialus nestabilumo šaltinis. Tikiuosi, kad Serbija
atkakliai sieks narystės ES, taigi turiu pasveikinti šalies žmones ir jų vadovus padarius
pažangą šioje srityje.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Serbijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga.
Todėl palankiai vertinu Serbijos 2009 m. gruodžio 22 d. pateiktą prašymą dėl narystės
Europos Sąjungoje ir 2010 m. spalio 25 d. Ministrų Tarybos sprendimą prašyti Komisijos
išnagrinėti Serbijos prašymą.
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Norėčiau pasveikinti Serbiją pasiekus pažangos reformų procese. Norėčiau pabrėžti, kad
regioninio bendradarbiavimo plėtra išlieka pagrindinis ES prioritetas, nes tai esminis
susitaikymo proceso, geros kaimynystės ir betarpiškų žmogiškųjų santykių Vakarų
Balkanuose veiksnys. Todėl raginu Serbiją laikytis konstruktyvaus požiūrio į labiau
integruotą regioninį bendradarbiavimą.

Norėčiau pabrėžti, kad visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju
tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) yra pagrindinis reikalavimas Serbijai siekiant
pažangos kelyje į ES narystę. Pažymėtina, kad Serbija ir toliau tinkamai reaguoja į TBTBJ
pagalbos prašymus. Raginu Serbijos vyriausybę toliau glaudžiai bendradarbiauti su Teismu,
įskaitant greitą visų prašomų dokumentų perdavimą ir TBTBJ grąžintų bylų užbaigimą
laiku.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsavome prieš rezoliuciją iš esmės dėl Serbijai
keliamų reikalavimų ir nepriimtinos ES pozicijos Kosovo atžvilgiu. Pvz., Parlamentas ragina
Serbijos vyriausybę išardyti analogiškus darinius Kosove, kurie, jo teigimu, „stabdo
decentralizavimo procesą ir užkerta kelią visiškai serbų bendruomenės integracijai Kosovo
institucijose“, taip pat keliami reikalavimai, susiję su bendradarbiavimu su Tarptautiniu
baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai. Spaudimas Serbijai nepriimtinas, ypač
atsižvelgiant į tai, kad tokių pat priemonių nebuvo imtasi prieš Kosovą, nors būta viešų
skundų dėl neteisėtos prekybos organais, kurią vykdė dabartiniai Kosovo vadovai.

Taip pat nepriimtina, kad Parlamentas daro spaudimą Serbijai „pradėti dialogą su Kosovu
nebeminint naujų derybų dėl statuso ar padalijimo“.

„Serbijos europinės integracijos procesas“ išryškina tai, apie ką seniai kalbėjome. Dabar
akivaizdu, kad NATO ir didžiųjų ES galių, vadovaujamų Vokietijos, sukeltu karu siekta
išardyti Jugoslaviją ir suskaidyti jos teritoriją į šalis, kurios galėtų ginti ekonominius
stambiojo ES verslo interesus.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Nebalsavau už šią rezoliuciją dėl Serbijos europinės
integracijos proceso. Nebalsavau ne dėl paties proceso, bet dėl neaiškaus teksto Kosovo
klausimu.

Paminėta bendra Europos Sąjungos ir Serbijos rezoliucija, priimta Jungtinių Tautų
Generalinėje Asamblėjoje, bet nėra nurodyta, kad tai nereiškia, jog Serbija ar ES valstybės
narės, nepripažinusios Kosovo nepriklausomybės, oficialiai pripažįsta Kosovo
nepriklausomybę.

Taip pat nepaminėta nerimą kelianti Europos Tarybos ataskaita dėl Kosovo išlaisvinimo
armijos vykdytos nelegalios prekybos organais, paimtais iš serbų kalinių, su kuria susijęs
dabartinis Kosovo ministras pirmininkas, nors dviejų paskutinių Serbijos bėglių perdavimas
Tarptautiniam baudžiamajam teismui yra esminė Serbijos prisijungimo prie Europos
sąlyga.

Kaip ir per visus karus, kurie kilo žlugus buvusiajai Jugoslavijai, blogąja laikoma tik viena
šalis ir atgailos reikalaujama tik iš vienos stovyklos. Bėgant laikui tai tampa problema, nors
atrodo, kad Serbijos vyriausybė, apakinta Europos Sąjungos pagundų, su tuo sutinka
tikėdamasi narystės.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Serbijos žingsniai siekiant narystės ES vertintini
palankiai ir, tikėtina, sustiprins taiką ir gerovę toje teritorijoje. Parlamento rezoliucijoje
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raginama visapusiškai gerbti mažumų kultūrą ir kalbas – šie dalykai yra esminiai Europos
laisvojo aljanso frakcijai.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos
stabilizacijos ir asociacijos susitarimas įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d. Nors praėjo 11
mėnesių, susitarimą ratifikavo ne visos ES valstybės narės. Pateikdamas šį pasiūlymą dėl
rezoliucijos Europos Parlamentas norėjo, pirma, pabrėžti Serbijos svarbą Europos Sąjungoje
ir, antra, išreikšti paramą socialinei ir politinei pažangai, kurią Serbijos vyriausybė pasiekė
pastaraisiais metais. Jis taip pat norėjo pabrėžti, kokių žingsnių šalis turėtų imtis, kad
atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus demokratizacijos, laisvės, sąžiningos ir tvarios
politikos įgyvendinimo srityse. Manau, kad Serbijos narystė ES yra svarbus žingsnis pirmyn
tiek ES, tiek ir Serbijai, todėl balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos. Mano nuomone,
Serbijai greitai pavyks įveikti visas kliūtis, kurios ilgą laiką skyrė ES ir šią šalį.

David Martin (S&D),    raštu . – Balsavau už šią rezoliuciją, kurioje pažymima Serbijos
pažanga reformų procese ir Tarybos prašymas Komisijai parengti nuomonę dėl Serbijos
narystės ES prašymo. Vis dėlto rezoliucijoje teisingai pažymima, kad visapusiškas
bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai, įskaitant
paskutinių dviejų bėglių išdavimą Hagai, yra „pagrindinis reikalavimas Serbijai siekiant
pažangos kelyje į narystę ES“.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Dėl solidarumo su Serbijos žmonėmis
balsuoju prieš šią rezoliuciją. Pridėti reikalavimą atitikti Kopenhagos kriterijus prie žiauraus
socialinių išlaidų mažinimo, susijusio su taupymo programomis, kurias nuo 2009 m.
sausio mėn. įvedė Tarptautinis valiutos fondas, yra socialinis nusikaltimas, kuriam aš
nepritariu. Dar paminėtina daugybė pažeidimų, susijusių su suverenia Serbijos valstybės
teise atsisakyti bendradarbiauti su separatistinės Kosovo provincijos atstovais, kurių esama
šiame dokumente.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Visi sutinkame, kad Vakarų Balkanų šalims lemta tapti
ES dalimi ir tai įvyks artimiausioje ateityje.

Serbija priklauso šiai šalių, kurios nuėjo sudėtingą kelią po buvusiosios Jugoslavijos žlugimo
griuvus sovietų imperijai, grupei. Be to, dalyvavimas brolžudiškuose karuose ir žiaurus šių
karų poveikis kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei turėjo rimtų padarinių
šaliai ir jos žmonėms. Vadinamasis Kosovo „karas“, kuris tebėra neišspręsta ir labai
prieštaringa problema tarptautinėje bendruomenėje, taip pat prisidėjo prie to, kad regione
vis dar nėra taikos.

Todėl palankiai būtų vertintina tai, jei Serbija toliau eitų Europos keliu. Norėčiau pasinaudoti
šia proga ir pasveikinti tam pastangų įdėjusius ir pažangą padariusius Serbijos vadovus bei
šalies žmones.

Rolandas Paksas (EFD),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Serbijos
europinės integracijos proceso, kadangi regioninio bendradarbiavimo plėtra yra pagrindinis
Europos Sąjungos prioritetas bei esminis veiksnys Balkanuose siekiant susitaikymo proceso
ir geros kaimynystės politikos įgyvendinimo. Serbijos, kaip siekiančios tapti pagrindiniu
saugumą ir stabilumą regione užtikrinančiu garantu, ateitis yra tampriai susijusi su Europos
Sąjunga, dėl to ji turi dėti visas pastangas, kad taptų pilnaverte Europos Sąjungos nare.
Serbija, siekdama gauti šalies kandidatės statusą ir pradėti derybas su ES, kuo skubiau turi
pradėti dialogą su Kosovu, laikytis konstruktyvaus požiūrio į artėjančius visuotinius
rinkimus ir dėti visas pastangas, kad Kosovo serbų bendruomenė nebūtų socialiai atskirta.
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Pritariu pasiūlymui, kad šaliai kandidatės statusas būtų suteiktas tik jai pradėjus visapusišką
bendradarbiavimą su TBTJ.

Be to, Serbija turi ir toliau tęsti pradėtas ir vykdyti naujas reformas. Serbijos valdžios
institucijos turi dėti visas pastangas, kad šalyje būtų tinkamai įgyvendinti teisinės ir
demokratinės valstybės principai, ir visomis priemonėmis siekti, kad korupcijos lygis šalyje
nuolat mažėtų, o valdininkams, piktnaudžiaujantiems savo padėtimi, būtų taikomos
griežtos sankcijos.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Remiu šį pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl
Serbijos europinės integracijos proceso dėl kelių priežasčių.

2003 m. Salonikų Europos Vadovų Taryboje Vakarų Balkanų šalims pažadėta, kad jos
galės prisijungti prie Europos Sąjungos, kai bus įvykdyti narystės kriterijai. Vakarų Balkanų
šalių integracijos sparta yra individuali ir priklauso nuo kiekvienos šalies pažangos, visų
pirma, nuo jų pasiryžimo įvykdyti visus reikalavimus, įgyvendinti visas reformas ir imtis
visų reikalingų priemonių, kurių reikia narystei Europos Sąjungoje.

Serbijos kaip regiono saugumo ir stabilumo garanto vaidmuo labai svarbus. Todėl
rezoliucijoje pakartota, kad Serbijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga, ir šalis paraginta
toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo. Palankiai vertinama Serbijos pasiekta pažanga
vykdantreformas, palankiai vertinamas Tarybos 2010 m. birželio 14 d. priimtas sprendimas
pradėti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Serbija ratifikavimo procedūrą ir tai, kad
10 valstybių narių šį susitarimą jau ratifikavo.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu šią rezoliuciją, kurioje pakartota, kad
Serbijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga, ir pabrėžta pažanga vykdant reformas, o šalis
paraginta toliau dėti pastangas siekiant atitikti ES narystei keliamus reikalavimus ir kriterijus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Mūsų frakcija balsavo už, nes 16 iš 17
pateiktų pakeitimų buvo priimta arba įtraukta į pranešėjo parengtus kompromisinius
pakeitimus, įskaitant pakeitimą, kuriuo prašoma galimą narystę ES susieti su glaudesniu
bendradarbiavimu su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai. Kiti
pakeitimai susiję su Kosovu, lyčių lygybe, mažumų teisėmis, pilietine visuomene, viešuoju
transportu, aplinka ir santykiais su Bosnija.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Šiuo pranešimu sumažinamos Europos Sąjungos ir
Serbijos tarpusavio prekybos kliūtys. Jis taip pat yra žingsnis pirmyn šiai šaliai siekiant
narystės ES.

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas pasirašytas 2008 m., bet nuo tada jį ratifikavo tik
12 valstybių narių, įskaitant Italiją. Šiandien pasiektas svarbus tikslas turi būti naujas
atspirties taškas Serbijai, kuri savo prašymą pateikė 2009 m. gruodžio mėn. Šalis turi toliau
visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai
atsižvelgiant į tai, kad šis bendradarbiavimas visada buvo pagrindinė narystės sąlyga.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Serbijoje esama daug trūkumų, susijusių su pagarba
žmogaus teisėms. Vengrų tautybės gyventojai laikomi antrarūšiais piliečiais ir dažnai
susiduria su policijos savivale. Jaunuolių iš Temerino byla vis dar neišnagrinėta. Kol nesama
apčiuopiamos pažangos minėtose srityse, negaliu remti Serbijos europinės integracijos
proceso. Be to, manau, kad būtina suteikti visišką teritorinę autonomiją Voivodinos vietos
gyventojams vengrams.
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Rekomendacija: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Atsižvelgdamas į tarpinį Tarybos ir Komisijos
sprendimą (15191/2007) ir į Europos Sąjungos ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos
susitarimą, sutinku, kad toks susitarimas būtų sudarytas.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, ir ne pirmą kartą įvardydamas
tokio balsavimo priežastis pateikiu asmeninius motyvus. Vakarų Balkanai yra ne tik
strateginės svarbos regionas Europos Sąjungai, ir ne tik šio regiono piliečiams reikia mūsų,
bet ir mums visiems reikia jų. ES yra pagrindinė Serbijos prekybos partnerė, ir tai daug
pasako. Serbija užima išskirtinę vietą Europoje, nes šioje šalyje daugiausia pabėgėlių ir
perkeltų asmenų. Tvirtai tikiu, kad spartesnis Serbijos integracijos procesas bus naudingas
visam Vakarų Balkanų regionui.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už rezoliuciją dėl Serbijos integracijos. Viena
svarbi priežastis ta, kad Serbija gali tapti svarbia veikėja užtikrinant regiono saugumą ir
stabilumą. Kartu konstruktyvi regioninės plėtros ir gerų kaimyninių santykių strategija yra
esminis stabilizacijos ir asociacijos proceso aspektas. Visi šie elementai yra esminis veiksnys
siekiant, kad Vakarų Balkanų regione būtų užtikrintas ilgalaikis stabilumas ir tvari plėtra.

Serbijos integracijos į ES procesas taip pat vertintinas palankiai dėl reformų proceso
pažangos. Pagirtinos Serbijos pastangos ginti mažumas, nors galimybė naudotis informacija
ir švietimo mažumų kalbomis galimybės dar turėtų būti pagerintos. Tai visų pirma
pasakytina apie rumunų mažumą, kuri pastarajame amžiuje buvo labai diskriminuojama.

Padaryta didelė pažanga skatinant lyčių lygybę, priimtas lyčių lygybės įstatymas ir parengtas
nacionalinis veiksmų planas, padėsiantis pagerinti moterų padėtį ir paskatinti lyčių lygybę.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Didelė Serbijos reikšmė Vakarų Balkanų regione akivaizdi:
jei Serbija nebus stabili šalis, regiono stabilumą bus sunku pasiekti. Pagirtinos reformos,
kurių ėmėsi ši šalis, nes jomis siekiama sustiprinti demokratiją, skaidrumą ir teisinės
valstybės priemones. Be to, imtasi pastangų atkurti santykius ir partnerystę su kaimyninėmis
šalimis, buvusiais priešininkais. Palankiai vertinu šį žingsnį, nes žmogiškąja prasme jis labai
sunkus. Susitarimai, kuriuos sudarė Serbija ir ES, ir paskutinis abipusis sienų atvėrimas
rodo, kad nebuvo atsisakyta politikos palaipsniui sukurti de facto solidarumą. Tikiuosi, kad
ES kruopščiai išnagrinės Serbijos prašymą dėl narystės. Taip pat tikiuosi, kad tai bus daroma
atsižvelgiant į tai, kad Serbijos, kaip ir labiau pažengusios Kroatijos, narystė bus labai svarbi
Serbijos žmonėms, visam regionui ir pačiai ES.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Serbijos ateitis susijusi su Europos Sąjunga.
Todėl palankiai vertinu Serbijos 2009 m. gruodžio 22 d. pateiktą prašymą dėl narystės
Europos Sąjungoje ir 2010 m. spalio 25 d. Ministrų tarybos sprendimą prašyti Komisijos
išnagrinėti Serbijos prašymą.

Norėčiau pasveikinti Serbiją pasiekus pažangos reformų procese. Norėčiau pabrėžti, kad
regioninio bendradarbiavimo plėtra išlieka pagrindinis ES prioritetas, nes tai esminis
susitaikymo proceso, geros kaimynystės ir betarpiškų žmogiškųjų santykių Vakarų
Balkanuose veiksnys.

Todėl raginu Serbiją laikytis konstruktyvaus požiūrio į labiau integruotą regioninį
bendradarbiavimą. Pritariu Tarybos ir Komisijos sprendimui dėl Europos Bendrijų bei jų
valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo.
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Carlo Fidanza (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu ES ir Serbijos stabilizacijos susitarimui.
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas sumažins Europos Sąjungos ir Serbijos tarpusavio
prekybos kliūtis. Jis taip pat yra žingsnis pirmyn siekiant galimos Serbijos narystės ES.
Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas pasirašytas 2008 m., bet nuo tada jį ratifikavo tik
12 valstybių narių, įskaitant Italiją. Balsavimas šiandien parodė, kad Parlamentas pritaria
susitarimui. Be to, jis yra ženklas likusioms 15 valstybių narių, kad jos taip pat turėtų
ratifikuoti šį susitarimą. Nors Serbija patyrė daug išbandymų per paskutinįjį šalies istorijos
laikotarpį, ji lėtai pradėjo atsigauti ir konsoliduoti savo demokratines institucijas. Dėl
geografinės padėties ir strateginio vaidmens Serbija yra svarbiausia Balkanų šalių integracijos
į ES proceso dalyvė. Serbija taip pat yra svarbi prekybos partnerė, jai tenka labai svarbus
vaidmuo geležies ir plieno pramonėje. Šiandienos balsavimas yra dar vienas svarbus žingsnis
po 2009 m. gruodžio mėn., kai buvo panaikintos vizos visoje Šengeno erdvėje ir Serbijos
piliečiai galėjo pasijusti tikresniais europiečiais.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šiandien patvirtintas naujas ES ir Serbijos
stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuriuo numatyta sukurti laisvosios prekybos zoną
ir suteikti galimybę šaliai siekti narystės ES. Vadovaudamiesi savo pozicija dėl plėtros per
balsavimą susilaikėme.

Vis dėlto, nesutikome su kai kuriais jo aspektais, t. y. su ES keliamomis sąlygomis, visų
pirma, su reikalavimu visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu
buvusiajai Jugoslavijai, kuris išlieka svarbiausia Serbijos būsimos narystės ES sąlyga. Ši
reikalavimas nepateiktas kitoms toje pat padėtyje esančioms šalims. Taip pat turėtume
prisiminti, kad siekiant, jog susitarimas įsigaliotų, jį turi ratifikuoti visos 27 valstybės narės.

2008 m. pasirašytame ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarime numatyta sukurti
laisvosios prekybos zoną ir suteikti galimybę šaliai siekti narystės ES. 2009 m. gruodžio mėn.
Serbija pateikė prašymą dėl narystės ES. Praėjusių metų gruodžio mėn. Taryba paprašė
Komisijos parengti nuomonę dėl šios šalies narystės prašymo, kuri bus pateikta šį rudenį.

Lorenzo Fontana (EFD),    raštu. – (IT) Plėtros proceso požiūriu padėtis Vakarų Balkanuose
nusipelno išskirtinio dėmesio. Tokia šalis kaip Serbija kelia problemų, bet padėtis Belgrade
atrodo daug geresnė nei kitose regiono šalyse. Todėl tikėdamas, kad bendradarbiavimo su
Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai procesas tikrai bus
paspartintas, remiu šį tekstą ir tikiuosi, kad Serbijos žmonių ir valdžios institucijų jis bus
įvertintas kaip paskata.

David Martin (S&D),    raštu . – Balsavau už tai, kad būtų pritarta Stabilizacijos ir asociacijos
susitarimui su Serbija, bet noriu pažymėti, kad iki šiol šį susitarimą ratifikavo tik 11 valstybių
narių. Raginu kitas 16 šalių kuo greičiau ratifikuoti susitarimą.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos
susitarimas, kaip ir kiti tokio pobūdžio susitarimai, pasmerkia žmones dideliam skurdui
siekiant greito perėjimo prie rinkos ekonomikos ir laisvosios prekybos zonos sukūrimo
per artimiausius penkerius metus. Europos Sąjunga neverta savo piliečių ir piliečių tų šalių,
kurios nori tapti jos narėmis. Dėl solidarumo su Serbijos Respublikos žmonėmis balsuoju
prieš šį pranešimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Visi sutinkame, kad Vakarų Balkanų šalims lemta tapti
ES dalimi ir tai įvyks artimiausioje ateityje.

Serbija priklauso šiai šalių, kurios nuėjo sudėtingą kelią po buvusiosios Jugoslavijos žlugimo
griuvus sovietų imperijai, grupei. Be to, dalyvavimas brolžudiškuose karuose ir žiaurus šių
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karų poveikis kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei turėjo rimtų padarinių
šaliai ir jos žmonėms. Vadinamasis Kosovo „karas“, kuris tebėra neišspręsta ir labai
prieštaringa problema tarptautinėje bendruomenėje, taip pat prisidėjo prie to, kad regione
vis dar nėra taikos.

Todėl palankiai būtų vertintina tai, jei Serbija toliau eitų Europos keliu. Norėčiau pasinaudoti
šia proga ir pasveikinti tam pastangų įdėjusius ir pažangą padariusius Serbijos vadovus bei
šalies žmones. Taip pat norėčiau pabrėžti Serbijos vaidmenį siekiant viso Vakarų Balkanų
regiono stabilumo ir ypač Bosnijos ir Hercegovinos stabilumo bei sanglaudos.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes palankiai
vertinu Serbijos pasiektą pažangą vykdant reformas valstybės valdymo, teisinės sistemos,
kovos su korupcija, organizuotu nusikalstamumu srityse. Pritariu pranešėjo raginimui,
kad visos ES valstybės narės kuo greičiau pradėtų Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo
su Serbija ratifikavimo procedūrą. Pagrįstas pagrindinis šio pranešimo reikalavimas Serbijai
– visapusiškai bendradarbiauti su Hagos tribunolu siekiant pažangos kelyje į ES narystę.
Kartu norėčiau paraginti Serbiją prisiimti tvirtesnius įsipareigojimus užimtumo politikos
ir socialinės sanglaudos srityse.

Taip pat raginčiau šalį toliau kurti aplinką, palankią demokratijos, teisinės valstybės, laisvos
rinkos ekonomikos plėtrai ir pagarbai žmogaus teisėms. Serbija pasiekė pažangos aplinkos
apsaugos srityje. Vis dėlto šaliai reikėtų dėti daugiau pastangų atsinaujinančiosios energijos
ir energijos vartojimo efektyvumo srityse. Pagrindiniai ES teisės elementai dėl
atsinaujinančiosios energijos dar vis turi būti perkelti į nacionalinius teisės aktus. Šaliai
būtina priimti teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už rezoliuciją dėl Serbijos europinės
integracijos proceso ir dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Europos Sąjunga, nes
manau, kad konstruktyvus požiūris į regioninį bendradarbiavimą ir geri santykiai su
kaimyninėmis šalimis yra svarbiausi stabilizacijos ir asociacijos proceso aspektai, kuriems
teks svarbiausias vaidmuo siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir tvarią plėtrą Vakarų
Balkanų regione. Serbijai taip pat tenka svarbus vaidmuo siekiant saugumo, stabilumo ir
regiono tautų susitaikymo. Europos Sąjunga smerkia visus karo nusikaltimus, sugriovusius
buvusiąją Jugoslaviją, ir remia TBTBJ (Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai
Jugoslavijai) darbą. Ji taip pat pabrėžia, kad Serbijos ateitis susijusi su naryste Europos
Sąjungoje, ir ragina šalį toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Europos Parlamentui nėra jokių kliūčių
pritarti Tarybos ir Komisijos sprendimo projektui dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių
narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo.

Atsižvelgdama į esamą Europos Parlamento kompetenciją tarptautinių susitarimų srityje
Taryba pateikė prašymą patvirtinti susitarimą, o Užsienio reikalų komitetas pateikė savo
nuomonę, t. y, rekomendaciją, kad susitarimas turėtų būti sudarytas.

Balsavau už, nes manau, kad šis susitarimas yra labai svarbus indėlis siekiant tvirtos ir
veiksmingos kaimynystės politikos, kurią įgyvendinant Serbijai tenka vaidmuo užtikrinti
geopolitinę Balkanų pusiausvyrą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos sprendimo
projektą, į Europos Bendrijų ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, į Tarybos
pateiktą prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 ir
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218 straipsnius, į Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81  ir 90 straipsnius ir į Užsienio
reikalų komiteto rekomendaciją, manau, kad logiška ir būtina pritarti Parlamento pozicijai.

Todėl pritariu Tarybos ir Komisijos sprendimo projektui, kuris prisidės, pirma, prie
glaudesnio bendradarbiavimo su Serbija ir prie bendrų stabilizacijos ir bendradarbiavimo
veiksmų Europos Sąjungoje.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Reformos, kurių ėmėsi Serbija, leis šaliai daryti pažangą
siekiant būsimos narystės ES. Todėl manau, kad turėtų būti remiamas Europos Bendrijų
bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo
sudarymas.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) Parlamento pritarimas ES ir Serbijos
stabilizacijos ir asociacijos susitarimui Tarybai priėmus sprendimą inicijuoti jo ratifikavimo
procesą yra svarbus žingsnis siekiant Vakarų Balkanų integracijos į ES. Balsavau už
vadovaudamasi nuostata, kad ES yra lyderė, turinti pareigą paremti visišką Vakarų Balkanų
stabilizaciją. ES patikimumas tarptautiniu mastu glaudžiai susijęs su jos gebėjimu veikti
kaimyninėse šalyse. Atrodo, kad Vakarų Balkanams, įskaitant Serbiją, vienintelis kelias yra
narystė ES. Tačiau šiai narystei keliamos įvairios sąlygos. Pati Serbija rodo didelį norą siekti
narystės ES.

Vis dėlto, nors šiandien Parlamente pritarta susitarimo sudarymui, taip pat priimta
Parlamento rezoliucija, kuri iš esmės yra palanki Serbijai, joje kartu pažymima, kad Belgrado
bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu ir visiškas įsipareigojimas
demokratijai bei teisinei valstybė yra esminė sąlyga siekiant narystės ES.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Pritarėme šiam dokumentui, nes buvo
priimta daugelis mūsų pakeitimų. Šie pakeitimai susiję su Kosovu, lyčių lygybe, mažumų
teisėmis, pilietine visuomene, viešuoju transportu, aplinka ir santykiais su Bosnija. Atmestas
pakeitimas bus pateiktas iš naujo, nes jis atmestas lemiamo balso atveju (27 prieš 27). Jis
labai svarbus, nes jame Serbija raginama pradėti dialogą su Kosovu nekalbant apie naujas
derybas dėl jo statuso ar padalijimo.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Balsavau už Europos Sąjungos ir Serbijos
Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymą. Serbija svarbi viso Balkanų
regiono stabilumui, todėl mums aktualu tęsti dialogą su šia šalimi instituciniu lygmeniu.
Pastaraisiais metais Serbija pasiekė didelę pažangą siekdama priartėti prie Europos. Po
Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo, kuriame nurodyta, kad vienašališkas Kosovo
nepriklausomybės paskelbimas nepažeidė tarptautinės teisės, Europa turi imtis aktyvaus
vaidmens siekdama užtikrinti taiką. Mes taip pat turime visais būdais remti Serbijos
pastangas bendradabiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu.

Artur Zasada (PPE),    raštu. – (PL) Labai džiaugiuosi šios dienos balsavimo rezultatais dėl
Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos
Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo. Nuo 2007 m.
bendradarbiaudama su Europos Sąjunga Serbija pasiekė matomą pažangą ir tai leido jai
atnaujinti derybas su ES. Derybos užbaigtos 2007 m. rugsėjo 10 d., o po konsultacijų su
ES valstybėmis narėmis 2007 m. lapkričio 7 d. Briuselyje parafuotas Stabilizacijos ir
asociacijos susitarimas. Vis dėlto turime prisiminti, kad visapusiško bendradarbiavimo
sąlyga yra Tarybos politinių sąlygų, nustatytų tvirtinant derybinius nurodymus, laikymasis,
t. y. visapusiškas bendradarbiavimas su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai
Jugoslavijai.
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Pranešimas: Marisa Matias (A7-0366/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą savo iniciatyva, kuriuo
siekiama toliau plėtoti priemones, visų pirma tas, kuriomis prisidedama prie ankstyvos
diagnozės ir gyvenimo kokybės, epidemiologinių žinių apie ligą gerinimo ir mokslinių
tyrimų koordinavimo, taip pat siekiama skatinti keitimąsi geriausia patirtimi tarp valstybių
narių ir užtikrinti pagarbą žmonėms, sergantiems su demencija susijusiomis ligomis. Dabar
kasmet maždaug 14 milijonų europiečių suserga kuria nors demencijos atmaina, o pusė
iš jų suserga būtent Alzheimerio liga.

Būtina suderinti dabar įgyvendinamas įvairias politikos kryptis, kad ši problema būtų
sprendžiama koordinuotai, objektyviai ir veiksmingai, taip pat padėti slaugytojams ir
šeimoms tokiose srityse kaip įvairių sveikatos priežiūros sistemų stiprinimas, mokymas
ir konsultavimas. Manau, svarbu, kad Europos demencijos strategijoje daugiau dėmesio
būtų skirta socialiniams demencija sergančių žmonių poreikiams, visų pirma moksliniams
tyrimams ir prevencijai bei ankstyvai diagnozei.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos
iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų, kurioje pagrindinis dėmesys
skiriamas geresniam valstybių narių bendradarbiavimui ir veiksmingesniems bei solidarumu
pagrįstiems veiksmams gerinant prevenciją ir gydymą, skirtą demencija, ypač Alzheimerio
liga, sergantiems žmonėms, taip pat šalia jų esantiems žmonėms, nepriklausomai nuo to,
ar tai sveikatos priežiūros specialistai, paslaugų teikėjai ar artimieji. Komisijos komunikatas
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų
demencijos atmainų yra itin svarbus žingsnis siekiant konkrečių pasiūlymų, kurie padėtų
sujungti įvairias esamas politikos kryptis ir kovos su tokio pobūdžio ligomis būdus.
Fragmentiški veiksmai ir netolygios priemonės, kuriuos matome Europoje, taip pat
paplitusios nevienodos sąlygos, susijusios su ligos diagnozavimu ir gydymu, su kaupu
pateisina tokią iniciatyvą.

Taigi, labai svarbu skirti kuo daugiau dėmesio ankstyvai diagnozei ir prevencijai, imtis
veiksmų gerinant visuomenės informavimą apie tai, ką reiškia gyventi su demencija, o
Europos strategija turėtų siekti užtikrinti tokias paslaugas, kurios garantuotų maksimalų
galimą draudimą ir vienodas diagnozavimo ir pacientų gydymo sąlygas, nepriklausomai
nuo jų amžiaus, lyties, finansinių išteklių arba gyvenamosios vietos.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį svarbų pranešimą. Kas 24 valandas
Europos Sąjungoje diagnozuojamas naujas neurodegeneracinės ligos (nervų sistemos
sutrikimai) atvejis. Ši liga yra viena iš pagrindinių vyresnio amžiaus žmonių neįgalumo
priežasčių, ir daugiau negu pusė atvejų sudaro Alzheimerio ligos atvejai . Manoma, kad
sergančių žmonių skaičius smarkiai išaugs. Tai kelia nerimą, kadangi vidutinė gyvenimo
trukmė ilgėja, o dirbančių žmonių ir į pensiją išėjusių žmonių santykis mažėja. Palaikau
Europos Komisijos pasiūlymą sukurti Europos strategiją ,kuri būtų grindžiama solidariais
valstybių narių veiksmais gerinant prevenciją ir gydymą demencija (laipsniškas protinių
sugebėjimų mažėjimas) sergantiems žmonėms, taip pat ir šalia jų esantiems žmonėms
.Europos strategija taip pat turėtų siekti užtikrinti tokias paslaugas, kurios garantuotų
maksimalų galimą draudimą ir vienodas diagnozavimo ir pacientų gydymo sąlygas,
nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, finansinių išteklių arba gyvenamosios vietos.

Regina Bastos (PPE),    raštu. – (PT) Demencija yra liga, kuriai būdingas laipsniškas
atminties, susikaupimo ir gebėjimo mokytis praradimas. Ja paprastai serga vyresni nei
65 metų žmonės. Demencija priklauso neurodegeneracinių ligų grupei ir neturėtų būti
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laikoma normaliu senėjimo reiškiniu. Duomenys rodo, kad daugiau kaip 8 mln. 30–99 metų
žmonių serga neurodegeneracinėmis ligomis. 1000 žmonių tenka 12,5 sergančių, iš kurių
moterų esama daugiau nei vyrų. Mokslininkai pripažįsta, kad per ateinančius 20 metų šis
skaičius gali padvigubėti. Dažniausia demencijos atmaina Europoje yra Alzheimerio liga,
kuria serga 50–70 proc. visų ligonių. Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siekiama gerinti
pacientų gyvenimo kokybę ir gerovę, skatinti mokslinius tyrimus ir prevenciją, užtikrinti
geresnį valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmingesnius, įtrauktimi pagrįstus veiksmus
gerinant demencija, ypač Alzheimerio liga, sergantiems žmonėms, taip pat šalia jų esantiems
žmonėms taikomą prevenciją ir gydymą. Taip pat svarbus pasiūlymas paskelbti Europos
psichikos sveikatos metus.

George Becali (NI),    raštu. – (RO) Remiu pranešėją ir balsavau už jos pasiūlymą.
Alzheimerio liga vis labiau plinta ir ja suserga vis daugiau žmonių, ypač atsižvelgiant į tai,
kad dirbančių žmonių skaičius, palyginti su į pensiją išėjusių žmonių skaičiumi, mažėja.
Dėl elgesio ir asmenybės pokyčių pacientai tampa priklausomi nuo juos supančių žmonių.
Mums pateiktas pranešėjos pasiūlymas skirtas valstybių narių bendradarbiavimui,
solidarumui ir paramai ne tik ligoniams, bet ir šalia esantiems žmonėms pagerinti.

Mara Bizzotto (EFD),    raštu. – (IT) Vis daugiau Europos ir pasaulio žmonių serga
Alzheimerio liga, o per pastaruosius dešimtmečius vidutinis ligonių amžius sumažėjo. Jau
anksčiau liga buvo socialinė ir sveikatos priežiūros problema, bet dabar ji tapo neatidėliotinu
nacionalinės sveikatos priežiūros politikos prioritetu. Todėl palankiai vertintini Europos
Sąjungos įsipareigojimai, kurių ji ketina imtis per artimiausius kelerius metus politikos
koordinavimo Europos lygmeniu srityje. Jie apims mokslinius tyrimus ir keitimąsi gerąja
patirtimi kovojant su Alzheimerio liga, ankstyvą diagnozę ir paramą ligonių šeimoms, nes
daugelyje valstybių narių šeimos dabar susiduria su dideliu finansiniu ir psichologiniu
spaudimu, susijusiu su būtinybe slaugyti žmones, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra
ir gydymas. Balsuoju už M. Matias pranešimą tikėdamasi, kad bus padaryta daug – daugiau
nei iki šiol – kovojant su vis labiau plintančia liga, kurios svarbūs socialiniai padariniai nėra
taip gerai žinomi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    in writing. – (LT) Pritariu Europos iniciatyvai dėl Alzheimerio
ligos ir kitų demencijos atmainų, nes Alzheimerio liga kasmet suserga vis daugiau žmonių
Europos Sąjungoje. Kadangi Europos gyventojai senėja, o socialinės ir ekonominės pasekmės
taip pat turi didelės įtakos valstybių narių sveikatos sistemoms, tai reikia kuo skubiau imtis
veiksmų ir konkrečių iniciatyvų, kovojant su šia sunkia liga. Naujausios Alzheimerio ligos
pacientų programos išvados rodo, kad ši liga Europos Sąjungoje vis dar nepakankamai
diagnozuojama ir kad valstybėse narėse egzistuoja daug skirtumų, susijusių su prevencija,
galimybėmis gauti gydymą ir atitinkamų paslaugų teikimu. Didžiausią dėmesį reikėtų skirti
ankstyvajai Alzheimerio ligos diagnozei ir jos prevencijai. Kadangi mityba yra vienas
svarbiausių veiksnių, sąlygojantis Alzheimerio ligos vystimąsi, ypatingas dėmesys turėtų
būti skiriamas tokiems prioritetiniams veiksniams, kaip sveikai mitybai, fizinio ir protinio
aktyvumo skatinimui, diabeto, didelio cholesterolio kiekio, aukšto kraujo spaudimo ir
rūkymo kontrolei. Be to, būtina stiprinti pacientų orumą per visą jų ligos laikotarpį ir
mažinti nelygybę, t. y užtikrinti tokias gydymo paslaugas, kurios garantuotų sveikatos
draudimą, vienodas diagnozavimo ir pacientų gydymo sąlygas, nepriklausomai nuo jų
amžiaus, lyties, pajamų ar gyvenamosios vietos.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Alzheimerio liga sergama visur. Tai, kad
pasiekus mokslinę pažangą nepavyksta nustatyti šios ligos prieš jai prasidedant ar rasti
būdų ją gydyti, dar labiau apsunkina galimybes mums rasti sprendimą, kaip pagerinti
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ligonių gyvenimą. Daugiau kaip 8 mln. europiečių serga neurodegeneracinėmis ligomis,
o prognozės neguodžiančios – per 30 metų pacientų skaičius padvigubės. Todėl reikia
siekti geresnio valstybių narių bendradarbiavimo ir veiksmingesnių bei solidarumu pagrįstų
veiksmų gerinant prevenciją ir gydymą, taikomą demencija, ypač Alzheimerio liga,
sergantiems žmonėms, taip pat šalia jų esantiems žmonėms. Tam, kad bet kuri Europos
strategija šioje srityje būtų veiksminga, labai svarbu, kad valstybės narės teiktų pirmenybę
nacionaliniams veiksmų planams parengti. Taip pat labai svarbu skirti kuo daugiau dėmesio
ankstyvai diagnozei ir prevencijai bei rinkti ir analizuoti epidemiologinius duomenis.

Kai tik bus žengti šie pirmieji žingsniai, reikėtų imtis integruotų veiksmų – nuo mokslinių
tyrimų iki sveikatos priežiūros paslaugų. Svarbu užpildyti spragas, kurių vis dar esama
tokiose srityse kaip profesinis mokymas, parama šeimoms, taip pat imtis veiksmų gerinant
visuomenės informavimą apie tai, ką reiškia gyventi su demencija.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Balsavau už pranešimą dėl Europos
iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos, nes Europos Komisija ir valstybių narių vyriausybės
įsipareigoja parengti Europos ir nacionalinius veiksmų planus: skatinti mokslinius tyrimus
Europos lygmeniu, apimančius Alzheimerio ligos priežastis, prevenciją ir gydymą, ir didinti
jų finansavimą; gerinti prevenciją ir ankstyvą diagnozę, rengti visuomenės informavimo
kampanijas, kad padidėtų galimybės atpažinti ligos simptomus; pripažinti sunkią naštą,
tenkančią demencijos liga sergančių asmenų slaugytojams, ir suteikti psichologinę pagalbą
pacientams ir jų šeimoms. Vis dėlto svarbiausia užtikrinti ir skatinti viešą požiūrį į ligą.
Viešas mokslinių tyrimų, prevencijos, gydymo ir paramos pacientams bei jų šeimoms ir
giminėms finansavimas svarbus ne tik pats savaime.

Toks viešas požiūris reikalingas siekiant išvengti farmacijos įmonių ir kitų privačių interesų
spekuliacijų. Valstybės narės turi užtikrinti reikalingas vyriausybės finansuojamas paslaugas
ir infrastruktūrą, kad būtų galima spręsti pacientų bei juos supančios aplinkos sveikatos
ir socialinių padarinių problemas.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Apskaičiuota, kad 7,3 mln. europiečių kenčia nuo
įvairių demencijos atmainų, o dauguma jų serga Alzheimerio liga. Tai didelė sveikatos
problema atsižvelgiant į tai, kad įvairios demencijos atmainos paveikia ne tik ligonius, bet
ir tuos, kurie jais rūpinasi. Jei būtų parengta Europos strategija šioje srityje, būtų užtikrintas
integruotesnis požiūris ir veiksmingesni veiksmai gydant ir informuojant apie psichikos
ligas, o Europos visuomenė taptų jautresnė smegenų patologijoms, susijusioms su senėjimu.

Pirma, manau, kad būtina gerinti valstybių narių bendradarbiavimą plėtojant nacionalines
strategijas ir planus, skirtus Alzheimerio ligai. Antra, manau, kad būtina užtikrinti didesnę
paramą ir paslaugų teikimą pacientams ir jų šeimoms. Galiausiai, manau, kad reikia skatinti
mokslinius tyrimus tokių ligų gydymo ir prevencijos srityse. Norėčiau pasveikinti M. Matias
parengus šį pranešimą. Remiu rekomendacijas Komisijai ir Tarybai bei valstybėms narėms.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Apskaičiuota, kad nuo demencijos kenčia 9,9 mln.
Europos žmonių, iš kurių didžioji dauguma – daugiau kaip 7 mln. – serga Alzheimerio
liga. Remiantis moksliniais tyrimais, šis skaičius kas 20 metų turėtų padvigubėti.
Atsižvelgiant į tokią padėtį reikalingi nauji Europos Sąjungos ir valstybių narių veiksmai
šios ligos gydymo ir prevencijos srityse.

Pranešime, dėl kurio šiandien vyko balsavimas ir kurį aš remiu, siūlomas geresnis
bendradarbiavimas valstybėse narėse tarp medicinos ir socialinių paslaugų teikėjų ir žmonių,
kurie supa sergančius Alzheimerio liga, t. y. sveikatos priežiūros specialistų, giminių ar
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privačių labdaros organizacijų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad pranešime didelis dėmesys
skiriamas ankstyvai diagnozei, su tuo susijusiems orientaciniams centrams, daugiadalykiam
požiūriui į ligą, profesinio mokymo, skirto tokioms ligoms, ir paramos šeimoms tinklo
svarbai. Taip pat svarbi parama visuomenės informavimo apie degeneracines ligas
kampanijoms. Remiu pranešimo nuostatą, kad Europos strategijoje dėl šių ligų turėtų būti
užtikrintas paslaugų, kurios sudarytų sąlygas universaliai ir geografiniu požiūriu plačiai
naudotis sistema, teikimas.

Marielle De Sarnez (ALDE),    raštu. – (FR) Beveik 10 mln. europiečių kenčia nuo psichikos
sutrikimų, visų pirma, nuo Alzheimerio ligos. Europos veiksmai tebėra silpni, o pacientų,
jų šeimų ir slaugytojų padėtis Europoje labai skiriasi: dabar tik septyniose valstybėse narėse
parengtos nacionalinės strategijos. Todėl Europos Parlamentas ragina valstybes nares
nacionaliniu lygmeniu parengti programas ir strategijas, skirtas kovai su šia liga ir jos
padariniais. Remiantis šiomis strategijomis turėtų būti sprendžiami ligos socialinių ir
sveikatos padarinių, taip pat ligoniams ir jų šeimoms reikalingų paslaugų ir paramos
klausimai. Pastangos skatinti ankstyvą diagnozę ir sveikatos paslaugas, ypatingą dėmesį
skiriant prevencijai ir moksliniams tyrimams, taip pat turėtų tapti Europos Sąjungos
prioritetu. Todėl turi būti Europos lygmeniu parengta viešųjų ir privačių mokslinių tyrimų,
plėtros ir investicijų programa. Jei greitai mums pavyks sumažinti Alzheimerio ligos plitimą,
galbūt net tiek, kad ją pavyktų nugalėti, labai pasikeis priklausomų žmonių skaičius, o
vyresnio amžiaus žmonės galės ilgiau džiaugtis gyvenimu.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos iniciatyvos dėl
Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų, nes jame nurodytos priemonės demencija
sergančių žmonių orumui užtikrinti, nelygybei sumažinti ir siekiui išvengti socialinės
atskirties, taip pat ankstyvai diagnozei ir moksliniams tyrimams šių ligų prevencijos srityje
skatinti.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Europoje 9,9 mln. žmonių kenčia nuo vienos iš demencijos
atmainų ir tai reiškia, kad Europa yra antroji pagal tokių ligų paplitimą. Portugalijoje
demencija sergančių skaičius siekia 153 000, iš kurių 90 000 serga Alzheimerio liga, ir,
tikėtina, šis skaičius iki 2020 m. padvigubės. Senėjant gyventojams, visuomenės ir
vyriausybių veiksmai kovojant su tokiomis ligomis, kurios labai susijusios su amžiumi,
yra didelis šio amžiaus pradžios iššūkis. Dėl šios priežasties reiškiu tvirtą paramą iniciatyvai,
kurioje siūloma paskelbti demenciją ES sveikatos prioritetu ir kurioje valstybės narės
raginamos parengti nacionalines strategijas ir planus kovai su Alzheimerio liga.
Demokratinis socialinis frontas laikėsi šio požiūrio Portugalijoje, nes jis yra labai svarbi ir
visiškai atitinka ES sveikatos politiką bei prioritetus, reikalaudamas, kad vyriausybė parengtų
Nacionalinį demencijos planą, kuris užtikrintų orią, humanišką ir kvalifikuotą paramą ir
rūpinimąsi žmonėmis, sergančiais Alzheimerio liga ir kitomis demencijos atmainomis.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Kasmet 1,4 mln. Europos piliečių nustatoma
viena demencijos atmainų. Tai reiškia, kad naujas susirgimo atvejis diagnozuojamas kas
24 sekundes. Apskaičiuota, kad Portugalijoje nuo demencijos kenčia 153 000 žmonių, iš
kurių 90 000 serga Alzheimerio liga. Specialistai prognozuoja, kad atsižvelgiant į ES
gyventojų senėjimą, šia skaičiai iki 2040 m. padvigubės.

Atsižvelgiant į gyventojų senėjimą ir mažėjantį dirbančių žmonių ir į pensiją išėjusių
žmonių santykį tikėtina, kad demencija bus viena didžiausių grėsmių nacionalinių socialinių
ir sveikatos priežiūros sistemų tvarumui. Todėl būtina, kad vyriausybės parengtų specialias
nacionalines strategijas ir planus, skirtus Alzheimerio ligai, kad būtų išspręstos demencijos
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sukeltos socialinės ir sveikatos problemos ne tik užtikrinant paslaugų teikimą, bet ir teikiant
paramą demencija sergantiems žmonėms ir jų šeimoms.

Pritariu pasiūlymui paskelbti Europos psichikos sveikatos metus siekiant geriau informuoti
apie smegenų ligas, susijusias su senėjimu, ankstyvų tokių ligų požymių nustatymo bei
atpažinimo metodus, ir rengti visuomenės informavimo apie jų prevenciją ir gydymą
kampanijas.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Alzheimerio liga ir kitos demencijos atmainos
sulaukė pagrįsto dėmesio ir susirūpinimo. Remiantis 2010 m. Alzheimer’s Disease
International ataskaita beveik 9,9 mln. Europos žmonių serga šiomis ligomis ir, tikėtina, šis
skaičius iki 2020 m. labai išaugs. Didelį susirūpinimą turėtų kelti tai, kad trūksta
profesionalių Alzheimerio liga sergančių žmonių slaugytojų, nes ši padėtis ateityje blogės,
jei nebus imtasi reikalingų priemonių. Į šias priemones turi būti įtrauktas pakankamo
skaičiaus sveikatos ir socialinių paslaugų specialistų mokymas ir tinkamos globos
užtikrinimas teikiant socialines paslaugas, gerbiant ligonių norą kai įmanoma likti namų
aplinkoje ir skatinant pagrindinius orumo ir socialinės įtraukties principus bei ligonių
nepriklausomybę ir apsisprendimą. Šios ligos vaistų kainos labai aukštos ir dauguma
pacientų jų negali įsigyti, todėl pageidautina padidinti finansavimą šiems vaistams. Būtina
skatinti ir plėtoti mokslinius tyrimus šioje srityje, ypač šių ligų prevencijos, diagnozės ir
gydymo srityse vadovaujantis pagrindiniu principu, kad viešasis sektorius šių pareigų imasi
neribodamas galimybių visiems pacientams pasinaudoti teikiama nauda.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Visiškai remiu šį projektą dėl Alzheimerio
ligos ir kitų demencijos atmainų. Alzheimerio liga yra pagrindinė demencijos priežastis.
Šia liga serga daugiau nei 44 000 Airijos ir apie 10 mln. Europos žmonių.

Alzheimeris yra besivystanti liga ir tai reiškia, kad palaipsniui smegenys pažeidžiamos vis
labiau. Kartu ligos simptomai darosi vis sunkesni. Deja, senėjant Europos gyventojams
labai tikėtina, kad ligonių skaičius augs. Taigi turi būti gerinamas valstybių narių
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų, siekiant nustatyti pagrindines demencijos ligų
priežastis, srityje ir keičiantis geriausia slaugos patirtimi.

Dažnai globos našta tenka šeimos nariams. Airijoje 50 000 žmonių užimti kasdiene
demencijos ligonių priežiūra. Norėčiau išreikšti pagarbą šiems slaugytojams ir Airijos
Alzheimerio ligos draugijai, kuri teikia puikią pagalbą sergantiems Alzheimerio liga.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Apskaičuota, kad beveik 10 mln. Europos
žmonių kenčia nuo demencijos, o dauguma jų serga Alzheimerio liga. Kas 20 metų šis
skaičius turėtų padvigubėti. 2020 m. šiomis ligomis gali sirgti vienas iš keturių žmonių,
vyresnių nei 65 metų. Prancūzijoje kasmet liga diagnozuojama 160 000 žmonių. Todėl
galima sakyti, kad anksčiau ar vėliau visi europiečiai tiesiogiai arba netiesiogiai susidurs su
problemomis, susijusiomis su Alzheimerio liga ar kitomis demencijos atmainomis. Todėl
aš visiškai pritariu šiam pranešimui savo iniciatyva, kuriame Europos Komisija raginama
paskelbti kovą su Alzheimerio liga vienu Europos prioritetų sveikatos srityje. Svarbu
užtikrinti, kad sergantiesiems Alzheimerio liga būtų sudarytos sąlygos gauti tinkamą
sveikatos priežiūrą. Be to, pirmiausia turime užtikrinti glaudesnį Europos bendradarbiavimą
mokslinių tyrimų (kitoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje), prevencijos, diagnozės
(su bendrais kriterijais, bendrais protokolais ir kt.) ir gydymo srityse. Taip pat raginame
paskelbti Europos psichikos sveikatos metus, kurie prisidėtų prie Pasaulinės Alzheimerio
dienos, ir kurie, tikiuosi, suteiks galimybę geriau informuoti apie šią problemą.
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Françoise Grossetête (PPE),    raštu. – (FR) Esu Europos aljanso prieš Alzheimerio ligą
pirmininkė, todėl remiu priemones, kurios siūlomos šioje Europos iniciatyvoje ir kuriomis
siekiama gerinti epidemiologines žinias apie šią ligą ir koordinuoti esamus mokslinius
tyrimus. Bendros mokslinių tyrimų programos pradėtos Europai jas parėmus, ir aš tikiuosi,
kad jos duos rezultatų. Dabar svarbu, kad kiekvienos strategijos siekis būtų ligos prevencija
ir kad būtų dedamos pastangos kuo anksčiau nustatyti diagnozę, kaip pažymėta pranešime.
Valstybės narės nedelsdamos turėtų imtis veiksmų, įskaitant prevencijos kampanijas,
pagrįstas plataus masto Europos planu kovoti su liga. Ligos sukelti elgesio ar asmenybės
pokyčiai reiškia, kad ligoniai palaipsniui tampa labiau priklausomi nuo kitų. Ne tik sergantys
Alzheimerio liga yra pacientai; jų šeimos ir slaugytojai taip pat kenčia. Be to, norėčiau
išreikšti pagarbą Europos Alzheimerio asociacijai, kuriai, kaip ir nacionalinėms asociacijoms,
kovojančioms su šia liga, tenka svarbiausias vaidmuo padėti pacientams ir jų šeimoms.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Visapusiškai parėmiau ši pranešimą savo iniciatyva,
kuriuo siekiama paskatinti Europos Komisiją suteikti Alzheimerio ligai prioritetą imantis
veiksmų sveikatos srityje. Reikia ne tik skatinti ankstyvą diagnozę, kurti priemones, kad
šios ligos simptomai būtų nustatyti kuo anksčiau, ir sutelkti mokslinius tyrimus
neurodegeneracinių ligų srityje; visų pirma turime siekti pagerinti kasdienį pacientų ir jų
šeimų gyvenimą, nes į tai dažnai neatsižvelgiama įgyvendinant viešąją politiką. Galiausiai,
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas moterims, kurios nuo šios ligos kenčia dvigubai
dažniau nei vyrai.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – M. Matias pranešimas skirtas klausimui, kuris tampa
vis aktualesnis mūsų senėjančiai visuomenei. Mano šalyje Škotijos Vyriausybė suteikė
demencijai nacionalinį prioritetą, o Škotijos įgytos žinios pritaikomos atliekant tarptautinius
mokslinius tyrimus. Ši Europos iniciatyva palankiai vertintina kaip priemonė, leidžianti
geriau suderinti ES kovos su demencija veiksmus.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos iniciatyvos
dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų, kadangi pagrindinis dėmesys skiriamas
geresniam valstybių narių bendradarbiavimui ir veiksmingesniems bei solidarumu
pagrįstiems veiksmams gerinant prevenciją ir gydymą, skirtą demencija, ypač Alzheimerio
liga, sergantiems žmonėms, taip pat šalia jų esantiems žmonėms, nepriklausomai nuo to,
ar tai sveikatos priežiūros specialistai, paslaugų teikėjai ar artimieji. Svarbu ir būtina yra
užtikrinti ankstyvą diagnozę ir pilnaverčio gyvenimo kokybę, skatinti valstybių narių
bendradarbiavimą keičiantis geriausia turima patirtimi, medicinos praktika bei klinikiniais
tyrimais šioje srityje bei taip pat gerbti šia sunkia liga sergančių žmonių teises ir lūkesčius.
Tai itin svarbus žingsnis siekiant konkrečių pasiūlymų, kurie padėtų sujungti įvairias esamas
politikos kryptis, kovos su tokio pobūdžio ligomis būdus ir garantuotų maksimalų galimą
draudimą ir vienodas diagnozavimo ir pacientų gydymo sąlygas, nepriklausomai nuo
turimų finansinių išteklių.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Šios dienos balsavimu dėl M. Matias pranešimo
Europos Parlamentas siekė pabrėžti, kad kova su Alzheimerio liga yra ES sveikatos
prioritetas. Remiantis 2009 m. pranešimu dėl Alzheimerio ligos pasaulyje apie 28 proc.
europiečių kenčia nuo šios demencijos atmainos ir šis procentas Europos gyventojams
senėjant, tikėtina, toliau augs. Todėl manau, kad institucijoms tenka atsakomybė
nenuvertinti šios ligos ir imtis konkrečių veiksmų siekiant padėti pacientams ir jų šeimoms.
Šiuo atveju Europos Parlamentas turi skatinti politiką, kuria būtų siekiama geriau informuoti
visuomenę apie šią problemą, ir paraginti Tarybą bei Komisiją rengiant būsimas prevencinės
sveikatos politikos priemones atsižvelgti į šią ligą. Iš pranešime nurodytų veiksmų norėčiau
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išskirti gaires, kurios būtų parengtos siekiant įgyvendinti ankstyvos diagnozės paslaugas,
ir būtinybę apibrėžti priemones, kurios palengvintų galimybes gauti finansavimą.

Petru Constantin Luhan (PPE),    raštu. – (RO) Priėmus šį pranešimą dėl Europos iniciatyvos
dėl Alzheimerio ligos žengtas svarbus žingsnis kovojant su šia liga, nes Europoje nuo
demencijos kenčia 9,9 mln. europiečių, iš kurių dauguma serga Alzheimerio liga. Priėmus
šį pranešimą valstybės narės galės imtis suderintų veiksmų kovodamos su šia liga Europos
Sąjungoje. Manau, kad vienas iš galimų sprendimų yra panaudoti strategijos „Europa 2020“
pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ ir bandomosios Europos inovacijų partnerystės
„Aktyvus ir sveikas senėjimas“, kuri bus pradėta įgyvendinti šį pavasarį, lėšas.

Atsižvelgiant į tai, kad prognozuojama, jog iki 2020 m. padaugės sergančių Alzheimerio
liga, būtina ateityje plėtoti viešųjų institucijų partnerystę, taip pat viešųjų ir privačių
institucijų partnerystę įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus ir panaudojant privataus
ir viešojo sektoriaus priemones, išteklius ir patirtį siekiant kovoti su Alzheimerio liga ir
kitomis demencijos atmainomis.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Vienas veiksmingiausių būdų
didinti visuomenės informuotumą apie vyresnio amžiaus žmonių sergamumą demencija
yra pabrėžti problemą ir vykdyti aktyvią informavimo kampaniją. Alzheimerio ligai
turėtume skirti ypatingą dėmesį, nes ji tampa vis didesne problema ne tik Europos, bet ir
viso pasaulio mastu, ir, pasak specialistų, ligonių skaičius nuolat auga. Mūsų visuomenė
senėja, todėl turime atvirai kalbėti apie šią problemą ir ieškoti sprendimų. Visų pirma
turime pabrėžti ligos prevencijos svarbą. Todėl balsavau už M. Matias pranešimą dėl Europos
iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų.

David Martin (S&D),    raštu . – Balsavau už šį pranešimą savo iniciatyva, kuris yra
Parlamento atsakymas į Komisijos komunikatą dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio
ligos ir kitų demencijos atmainų.

Jo tikslai yra: skatinti ankstyvą diagnozę ir gyvenimo kokybę; gerinti epidemiologines
žinias apie ligą ir derinti esamus mokslinius tyrimus; remti valstybių narių solidarumą
keičiantis geriausia patirtimi ir, galiausiai, gerbti žmonių, sergančių demencija, teises.

Visi šie pasiūlymai vertintini palankiai, nes manau, kad Europos strategijoje dėl demencijos
didesnis dėmesys turėtų būti skirtas socialinėms problemoms, su kuriomis susiduria
sergantys demencija ir jų slaugytojai, kartu toliau skatinant mokslinius tyrimus prevencijos
ir ankstyvos diagnozės srityse.

Barbara Matera (PPE),    raštu. – (IT) 2009 m. Alzheimerio ligos ataskaitoje pateikti nerimą
keliantys duomenys: apskaičiuota, kad visomis demencijos formomis pasaulyje serga
35,6 mln. žmonių. Šie skaičiai Europoje, kurioje ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė, nuolat
auga.

Todėl svarbu valstybėse narėse sukurti statistinių duomenų keitimosi tinklą ir platformą,
padėsiančią suderinti Alzheimerio ligos priežasčių, prevencijos ir gydymo mokslinius
tyrimus. Atsižvelgiant į tai, kad ankstyva diagnozė gali padėti sumažinti sveikatos priežiūros
išlaidas visoje Europoje, svarbu paskirstyti finansines investicijas ir parengti politiką Europos
lygiu, kad būtų paskatinta tikslinė prevencija.

Taip pat noriu pabrėžti, kad medicinos ir socialinių tyrimų, sveikatos ir socialinės politikos
srityse svarbu atsižvelgti į ypatingus moterų poreikius, nes jos serga du kartus dažniau, be
to, jos sudaro neproporcingai didelę slaugytojų dalį. Alzheimerio liga kelia didelę grėsmę
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Europos visuomenei. Tik imdamiesi bendrų veiksmų galėsime kovoti su demencijos
sukeltais socialiniais ir sveikatos padariniais ir teikti paslaugas bei paremti žmones,
kenčiančius nuo neurodegeneracinių ligų, ir jų šeimas.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Mano partija Portugalijoje – Demokratinis ir socialinis
centras – Liaudies partija visada tvirtai pasisakė už nacionalinį demencijos planą, kad nuo
šios ligos kenčiančius žmones galėtų stebėti kvalifikuoti specialistai ir kad tai būtų daroma
vadovaujantis orumo ir humaniškumo principais. Todėl negaliu neparemti šios ES
iniciatyvos, kuria siekiama paskelbti kovą su demencija vienu ES prioritetų. Alzheimerio
liga ir kitomis demencijos formomis sergančių žmonių yra labai daug, todėl šioms ligoms
būtina teikti pirmenybę. Imtis veiksmų ligos pradžioje labai svarbu siekiant sėkmingai
gydyti tokias ligas ir užtikrinti jomis sergantiems geriausią įmanomą gyvenimo kokybę.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Alzheimerio liga yra klastinga ir, nepaisant išsamių
mokslinių tyrimų, nuo jos nėra veiksmingų vaistų. Sunku tikėtis, kad artimiausiu metu
bus išrasta vaistai nuo šios ligos ir jos padarinių, pvz., nuo greitėjančio atminties ir kitų
smegenų funkcijų praradimo, kurie lemia visišką priklausomybę nuo kitų žmonių. Todėl
dar svarbiau pradėti gydymą ankstyvajame ligos etape. Viena iš svarbių priemonių –
visuomenės informavimas apie prevenciją, taip pat apie ligos atpažinimą ir jos pradžios
atitolinimą. Daug bendrosios praktikos gydytojų per lėtai pradeda gydyti ligą vaistais nuo
demencijos, kad nebūtų viršytas jų biudžetas, ir tai turi priešingą poveikį. Remiantis
medicinos ekspertais, gydant tinkamais vaistais ligonio perkėlimą į brangius slaugos namus
galima nukelti iki vienų metų.

Šiuo atveju svarbu nepamiršti, su kokiu dideliu fiziniu ir psichiniu stresu susiduria artimieji,
besirūpinantys sergančiais žmonėmis. Šis stresas gali sukelti depresiją, išsekimą ir panašius
negalavimus beveik trečdaliui slaugytojų. Siekiame ES lygmeniu palengvinti sergančių
Alzheimerio liga kančias. Dėl šios priežasties balsavau už M. Matias pranešimą.

Cristiana Muscardini (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu M. Matias pranešimui, nes Europa turi
užtikrinti glaudų valstybių narių bendradarbiavimą siekiant veiksmingos Alzheimerio
ligos, kuria dabar serga 6 mln. europiečių, prevencijos ir gydymo.

Be Europos paramos ne tik prevencijai ir gydymui, bet ir suderintam mokslinių tyrimų
finansavimui, keitimuisi geriausia patirtimi ir tinkamam farmacijos pramonės, siekiančios
sukurti veiksmingus vaistus, finansavimui, nacionaliniais veiksmais nebus galima užtikrinti
šiomis didelį žalojantį poveikį, įskaitant žalą emociniams ir socialiniams santykiams,
turinčiomis ligomis sergančių žmonių nepriklausomybės ir saugumo.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Mano sprendimas balsuoti už pranešimą dėl
Alzheimerio ligos susijęs su noru pagerinti esamą Europos strategiją, skirtą kovai su šia
liga. Dėl Europos gyventojų senėjimo labai išaugo sergančiųjų neurodegeneracinėmis
ligomis skaičius. 50 proc. atvejų sergama Alzheimerio liga. Todėl šis pranešimas yra žingsnis
pirmyn kovojant su šia rimta liga. Manau, kad šiuo atveju svarbu sutelkti dėmesį į prevenciją,
visų pirma ankstyvą diagnozę ir epidemiologinių duomenų kaupimą. Taip pat būtina
užpildyti esamas spragas tokiose srityse kaip profesinis mokymas ir parama šeimoms,
geriau informuojant visuomenę apie tai, ką reiškia gyventi sergant demencija.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Balsavau už pranešimą dėl Europos iniciatyvos
dėl Alzheimerio ligos, nes jis padės pagerinti pacientų ir jų šeimų gyvenimo kokybę ir
sumažinti valstybių narių nelygybę užtikrinant prevenciją, galimybes gydytis ir tinkamų
paslaugų teikimą pacientams, sergantiems demencija. 1,4 mln. Europos žmonių kenčia
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nuo vienos iš demencijos formų, o daugiau kaip 8 mln. 30–99 metų europiečių serga
neurodegeneracinėmis ligomis. Iš jų pusę atvejų sudaro Alzheimerio liga, o sergančiųjų
šia liga skaičius kas 20 metų turėtų padvigubėti. Šio pranešimo tikslas – pagerinti esamą
padėtį; pagrindiniai jame įvardyti tikslai – skatinti ankstyvą diagnozę bei prevenciją ir
gerinti pacientų gyvenimo kokybę, solidarumu pagristus bendrus įvairių šalių veiksmus
mokslinių tyrimų, medicininio gydymo ir kt. srityse, ir skatinti pacientų orumą juos gydant.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos
Parlamento rezoliucijos dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos
atmainų. Pritariu kai kurioms problemoms, kurios įvardytos M. Matias pranešime, ir remiu
kreipimąsi į Tarybą paskelbti demenciją ES sveikatos politikos prioritetu.

Svarbu imtis visuotinių veiksmų. Transnacionalinio bendradarbiavimo lygis Europos
Sąjungoje yra žemas, todėl tai nulemia valstybių narių susiskaidymą ir ribotą keitimąsi
žiniomis bei geriausia patirtimi; Alzheimerio ligos moksliniai tyrimai atsilieka nuo kitų
rimtų ligų mokslinių tyrimų Europoje.

Atsižvelgiant į šiuos faktus, kurie gerai atspindėti šiame dokumente, būtina parengti ne tik
konkrečius nacionalinius planus ir strategijas, skirtas Alzheimerio ligai, bet ir Europos
lygmens priemonę, kuri paskatintų veiksmingą mokslinių tyrimų šioje srityje koordinavimą.
Manau, jog tai būdas užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų teikiama vadovaujantis
geriausia patirtimi visose Europos šalyse vienu metu. Taip pavyks išvengti skirtingų veiksmų
ir nevienodų sąlygų, susijusių su galimybėmis gydytis ligą ir jos gydymu.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Duomenys apie Alzheimerio ligą ir kitas demencijos
formas kelia labai didelį nerimą. Tai pasakytina apie faktą, kad kasmet 1,4 mln. Europos
Sąjungoje gyvenančių žmonių suserga viena iš demencijos formų, o nauji ligos atvejai
nustatomi kas 24 sekundes.

Beveik vienas iš 20 vyresnio nei 65 metų žmonių serga demencija, be to, apskaičiuota, kad
tokiomis ligomis serga daugiau kaip 8 mln. europiečių. Atsižvelgiant į tai, reikia suderinti
skirtingą Europos šalyse vykdomą nacionalinę politiką. Nesuderinti ir nevienodi veiksmai,
kurių imamasi Europoje, ir nevienodos sąlygos, susijusios su galimybėmis gydytis ligą ir
jos gydymu, yra pakankamas pagrindas imtis šios iniciatyvos. Ji pagrįsta keturiais
prioritetais: skatinti ankstyvą diagnozę, gerinti epidemiologines žinias apie ligą, skatinti
valstybių narių solidarumą ir gerbti žmonių, sergančių įvairiomis demencijos atmainomis,
teises.

Iki šiol neišrasti jokie vaistai nuo Alzheimerio ligos. Todėl būtina skatinti gydymą ne vaistais
ir gydymą, kuris pagerintų nuo ligos kenčiančių žmonių gerovę. Atsižvelgdama į šias
priežastis visiškai pritariu tam, kad reikia gerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir imtis
aktyvesnių veiksmų siekiant išvengti demencijos.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Šis pranešimas yra svarbus žingsnis kuriant Europos
strategiją šioje srityje, pagrįstą keturiais tikslais: skatinti ankstyvą diagnozę ir gyvenimo
kokybę; gerinti epidemiologines žinias apie ligą ir derinti esamus mokslinius tyrimus; remti
valstybių narių solidarumą keičiantis geriausia patirtimi ir, galiausiai, gerbti žmonių,
sergančių demencija, ir jų slaugytojų teises. Kasmet 1,4 mln. Europos piliečių nustatoma
viena demencijos atmainų. naujas ligos atvejis nustatomas kas 24 sekundes. Beveik vienas
iš 20 vyresnių nei 65 metų žmonių ir vienas iš penkių vyresnių nei 80 metų žmonių kenčia
nuo demencijos. Apskaičiuota, kad daugiau kaip 8 mln. 30–99 metų žmonių Europoje
serga neurodegeneracinėmis ligomis (Alzheimerio liga sudaro pusę visų susirgimų) ir
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mokslininkų vertinimu šis skaičius kas 20 metų turėtų padvigubėti. Esama nelygybės
diagnozuojant ir gydant šią ligą ne tik tarp skirtingų šalių, bet ir jų viduje, todėl reikia
parengti nacionalinius veiksmų planus, kuriuose būtų nustatyti solidarumu pagrįsti veiksmai
gerinant prevenciją ir gydymą, skirtą demencija, ypač Alzheimerio liga, sergantiems
žmonėms, taip pat šalia jų esantiems žmonėms (sveikatos priežiūros specialistams, paslaugų
teikėjams ar artimiesiems).

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nuo demecijos kenčia 9,9 mln. Europos žmonių. O
daugiausia sergama Alzheimerio liga. Neurodegeneracinės ligos yra viena pagrindinių
vyresnio amžiaus žmonių neįgalumo ir priklausomybės priežasčių, ir, manoma, kad
demencijos ligomis sergančių asmenų skaičius iki 2020 m. gali išaugti dvigubai.

Todėl reikia pabrėžti šio pranešimo svarbą: jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybėse
narėse ir ES reikia labai sustiprinti bendradarbiavimą ir Alzheimerio ligos priežasčių,
prevencijos ir gydymo srities naujoviškų ir daugiadalykių klinikinių mokslinių tyrimų
veiklos ir keitimosi informacija koordinavimą, taip pat didinti finansines investicijas į šią
sritį. Norėčiau pabrėžti ankstyvos diagnozės, specialistų mokymo, paramos šeimoms ir
visuomenės informavimo kampanijų svarbą, nes jomis siekiama užtikrinti, kad šiems
pacientams būtų garantuota sveikatos priežiūra, atitinkanti gerąją patirtį.

Robert Rochefort (ALDE),    raštu. – (FR) Kas 24 sekundes ES nustatomas naujas
neurodegeneracinės ligos atvejis. Beveik vienas iš 20 vyresnių nei 65 metų ir vienas iš
penkių vyresnių nei 80 metų žmonių kenčia nuo demencijos. Alzheimerio liga serga
daugiau nei pusė visų ligonių. Daugiau kaip 8 mln. 30–99 metų žmonių serga
neurodegeneracinėmis ligomis, o mokslininkai apskaičiavo, kad ateityje šis skaičius kas
20 metų išaugs dvigubai. Europos Sąjunga turi imtis iniciatyvos, kad artimiausioje ateityje
būtų galima išspręsti šiomis ligomis sergančių žmonių skaičiaus augimo problemą. Pritariau
Europos Parlamento rezoliucijai, kurioje valstybės narės raginamos imtis žingsnių, kad
būtų sustabdytas ligos vystymasis ja susirgus – skatinant sveiką gyvenimo būdą, ir
užtikrinant, kad visi ligoniai gautų vaistų – kurti specializuotus centrus, diegti tinkamą
medicininę įrangą nacionaliniu mastu ir parengti moksliniams tyrimams šioje srityje skirtus
strateginius veiksmų planus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Parėmėme pasiūlymą, nes jame Taryba
raginama paskelbti demenciją ES sveikatos politikos prioritetu, o valstybės narės primygtinai
raginamos parengti konkrečius Alzheimerio ligai skirtus nacionalinius planus ir strategijas,
padėsiančius kovoti su socialiniais demencijos padariniais ir padariniais sveikatai, taip pat
pagal juos būtų teikiamos paslaugos ir parama demencija sergantiems žmonėms ir jų
šeimos nariams, kaip tai daroma kai kuriose valstybėse narėse, kuriose nuo 2008 m.
įgyvendinamas su Alzheimerio ir panašiomis ligomis susijęs planas padėjo nacionaliniu
mastu koordinuoti medicininę ir socialinę priežiūrą bei klinikinius ir fundamentinius šių
ligų mokslinius tyrimus.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Vidutinis Europos gyventojų amžius nuolat ilgėja, todėl
su amžiumi susijusios problemos, visų pirma demencija, tampa vis aktualesnės.

Apskaičiuota, kad pasaulyje nuo demencijos kenčia daugiau kaip 35 mln. žmonių, o šis
skaičius kas 20 metų turėtų išaugti dvigubai. Europoje nuo demencijos kenčia 9,9 mln.
žmonių, iš kurių daugelis serga Alzheimerio liga.

Alzheimer’s Disease International tyrime apskaičiuota, kad kievienas Alzheimerio liga sergantis
žmogus ES šalims per metus kainuoja 24 000 EUR, o bendra suma siekia 161 mlrd. EUR.
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Per artimiausius dešimtmečius demencija, tikėtina, taps viena didžiausių grėsmių mūsų
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų tvarumui.

Atsižvelgiant į statistinius duomenis apie žmonių, susiduriančių su šia problema, skaičių,
būtina teikti paslaugas ir paremti demencija sergančius žmones ir ypač jų šeimas, kurios
yra pagrindiniai jų slaugytojai. Tai padaryta keliose valstybėse narėse, kuriose įgyvendinti
su Alzheimerio ir kitomis tokiomis ligomis susiję planai. Bendras tikslas turėtų būti geriau
informuoti visuomenę apie su senėjimu susijusias ligas, o prie Pasaulinės Alzheimerio ligos
dienos prisidėtų smegenų kraujagyslių pažeidimų prevencijos bei informavimo apie jų
gydymą kampanijos.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Balsavau už pranešimą dėl Europos inciatyvos
dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos formų. Parlamente neseniai vyko diskusijos, skirtos
vyresnio amžiaus žmonių klausimui, įvertinant ekonomikos krizės, darbo rinkos poreikių
ir užimtumo lygio didinimo aplinkybes. Statistiniai duomenys apie žmonių, kuriems
nustatyta demencija, skaičių rodo, kokia svarbi ši problema. Kasmet 1,4 mln. europiečių
išsivysto viena demencijos atmainų, o ligonių skaičius siekia 10 mln. Lenkijoje daugiau
kaip 200 000 žmonių serga Alzheimerio liga. Neurodegeneracinės ligos yra viena
pagrindinių vyresnio amžiaus žmonių neįgalumo priežasčių, ir ši problema gilėja, nes ilgėja
vidutinė gyvenimo trukmė.

Alzheimerio liga yra didelė ekonomikos problema visose visuomenėse. 2010 m. paskelbtoje
Alzheimerio ligos pasaulyje ataskaitoje nurodoma, kad metinės Alzheimerio ligos ir kitų
demencijos atmainų išlaidos pasaulyje siekia 600 mlrd. JAV dolerių. Reikia bendros Europos
strategijos, skirtos kovai su demencija. Turime įgyvendinti ir skatinti Alzheimerio ligos
prevencines priemones arba, kitaip tariant, sveiką gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad reikia
išsaugoti fizinį ir protinį aktyvumą dalyvaujant bendruomenės gyvenime ir valgyti sveiką
maistą. Ligoniais besirūpinantiems žmonėms turėtų būti užtikrintina tinkama finansinė
ir psichologinė parama. Europos kovos su Alzheimerio liga strategijoje ypatingas dėmesys
turėtų būti skirtas moterų poreikiams, nes joms du kartus dažniau išsivysto viena demencijos
formų, be to, jos sudaro daugumą slaugytojų, prižiūrinčių sergančius šia liga.

Bart Staes (Verts/ALE),    raštu. – (NL) Balsavau už šį pranešimą savo iniciatyva dėl
Alzheimerio ligos. Jame labai gerai apžvelgtos priemonės, kurių reikia imtis šioje srityje.
Dėl Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto patvirtinto dokumento
nepateiktas nė vienas pakeitimas ir tai reiškia, kad šios rekomendacijos sulaukė didelės
paramos. Be to, norėčiau paprašyti, kad būtų skirtas dėmesys didėjančiam operacijų skaičiui
demencijai palankiose bendruomenėse, kurios kuriamos Vokietijoje, Belgijoje ir Škotijoje.
Taip pat reikia apsvarstyti lūkesčių, susijusių su šios ligos vystymusi, poveikį. Neigiami
lūkesčiai dažnai gali turėti priešingą poveikį ligai – tiesą sakant, tokia išvada padaryta
konferencijoje, kurią praėjusių metų pabaigoje surengė Tarybai pirmininkaujanti Belgija.
Šie komentarai taip pat turėtų būti įtraukti į formuojamą politiką.

Csanád Szegedi (NI),    raštu. – (HU) Sutinku su pranešimo nuostata, kad svarbu susieti
įvairius ligos gydymo metodus. Kasmet demencija suserga 1,4 mln. europiečių, todėl ypač
svarbios tampa ankstyva diagnozė ir prevencija. Taip pat svarbus geresnis valstybių narių
bendradarbiavimas. Remiu požiūrį, kad turime siekti, jog būtų sudarytos kuo geresnės
sąlygos gydytis ir vienodos sąlygos pacientams neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, finansinius
išteklius ar gyvenamąją vietą.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. – (DE) Balsavau už pranešimą, kuriame pateiktas įspūdingas
ir išsamus Alzheimerio liga sergančių ir jais besirūpinančių žmonių problemų, norų ir
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susirūpinimą keliančių dalykų aprašymas ir kuriame reaginama imtis bendrų veiksmų.
Dabar tik vienas iš 15 vyresnių nei 65 metų europiečių kenčia nuo demencijos, bet per
artimiausius dešimtmečius šis skaičius labai išaugs. Taigi, susidursime du didele problema.

Derek Vaughan (S&D),    raštu. – Visiškai remiu šią naują iniciatyvą dėl Alzheimerio ligos
ir kitų demencijos formų. Tikėtina, kad artimiausiais metais demencija bus viena didžiausių
sveikatos priežiūros problemų, todėl būtinas šalių bendradarbiavimas siekiant pagerinti
prevenciją, diagnozę ir slaugą. Pranešime raginama gerinti informavimą apie šią ligą ir
siekti ankstyvo Alzheimerio ligos simptomų atpažinimo. Tai leistų anksti diagnozuoti ligą
ir suteiktų geresnes galimybes gydytis. Svarbu užtikrinti ne tik demencija sergančių žmonių
gerovę, bet ir didinti slaugytojų informavimą, nes jiems dažnai tenka susidurti su
emocinėmis ir kovoti su finansinėmis problemomis; veiksmų planai, skirti kasdienei
slaugytojų padėčiai pagerinti, yra dar vienas žingsnis gerinant Alzheimerio liga ir demencija
sergančių gyvenimą.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    raštu. – (PL) Per šią plenarinę sesiją balsavome dėl
Europos parlamento rezoliucijos dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų
demencijos atmainų. Balsavau už šią rezoliuciją, nes ji yra labai svarbus žingsnis siekiant
parengti išsamius pasiūlymus sujungti esamas politines strategijas ir tokių ligų valdymo
būdus. Šiuo metu neurodegeneracinės ligos yra viena iš pagrindinių vyresnio amžiaus
žmonių neįgalumo priežasčių ir manoma, kad sergančių žmonių skaičius smarkiai išaugs.
Šis faktas dar svarbesnis turint omenyje tai, kad vidutinė gyvenimo trukmė ilgėja, o dirbančių
žmonių ir į pensiją išėjusių žmonių santykis mažėja. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad
visose strategijose didžiausias dėmesys būtų skiriamas prevencijai ir kad būtų imtasi
priemonių užtikrinti, jog diagnozė būtų nustatyta kuo anksčiau. Kaip piliečių atstovas
jaučiuosi bendrai atsakingas už tai, kad ES pasinaudotų savo galiomis siekdama išspręsti
šią problemą.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Sparčiai išaugus Alzheimerio ir kitomis
demencijos atmainomis sergančių žmonių skaičiui reikia skubių ES veiksmų, įskaitant
didesnį dėmesį ankstyvai diagnozei ir prevencijai. Pvz., rizikos grupei priklausantys žmonės
turėtų iš anksto pasitikrinti, taip pat turėtų būti rengiamos tikslinės švietimo kampanijos,
siekiant padėti vyresnio amžiaus žmonių artimiesiems atskirti normalius senėjimo požymius
nuo ankstyvųjų demencijos simptomų. Valstybės narės turi keistis žiniomis ir į procesą
įtraukti tiek mokslininkus, tiek ir sveikatos priežiūros specialistus. Dėl nerimą keliančio
šia liga sergančių skaičiaus ir su tuo susijusių valstybių narių išlaidų būtina imtis ligos
prevencijos. Ši prevencija apima sveiką mitybą ir priemones, padedančias atitolinti susirgimą
Alzheimerio liga. Atskleista, kad pacientui, kuriuo rūpinamasi namuose, reikia trijų
slaugytojų, kurie paprastai turi mesti savo darbą. Galiausiai, pranešime paminėta, kad
svarbu užtikrinti Alzheimerio liga sergančių žmonių orumą. Tai galima pasiekti švietimo
programą pradedant įgyvendinti mokyklose.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: (B7-0026/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl
peticijos, kurioje nagrinėjamas Europos Komisijos neveiklumo atvejis konkurencijos srityje
ir dėl tokio žalingo neveiklumo poveikio su šiuo atveju susijusiai įmonei. Norėčiau atkreipti
dėmesį į tai, kad Komisijos atsakyme Europos Parlamento Peticijų komitetui nepakankamai
pagrįstai atsakyta į peticijos pateikėjo ir komiteto narių iškeltą klausimą bei nepakankamai
atsižvelgta į problemas, kurias savo pateiktoje nuomonėje nurodė Europos Parlamento
Teisės reikalų komitetas. Taigi, būtina raginti Komisiją nedelsiant imtis veiksmų ir, remiantis
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Direktyvos 93/42/EB 8 straipsnyje numatyta apsaugos nuostata, baigti spręsti 1997 m.
inicijuotą ir iki šiol nebaigtą procedūrą. Be to, Komisija nedelsiant privalo pateikti atsakymus
į teisėtus peticijos pateikėjo, kuris 13 metų buvo įstumtas į šią netoleruotiną padėtį, todėl
prarado nemažai pajamų, klausimus ir imtis veiksmų, reikalingų peticijos pateikėjui apginti
savo teisėms.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Dėl šio ilgiau nei dešimtmetį užsitęsusio atvejo įmonė
patyrė didelių finansinių nuostolių, nes ji vis dar negavo iš Komisijos galutinio atsakymo
dėl jos ginčo su Vokietijos valdžios institucijomis. Būtina, kad visi ES parduodami medicinos
prietaisai atitiktų Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir saugos
standartus siekiant užtikrinti jos vartotojų gynimą ir apsaugą. Tačiau Komisija savo nuožiūra
turi imtis būtinųjų priemonių, kad šiuo atveju būtų priimtas galutinis sprendimas, nes
ginčai turi būti išsprendžiami laiku.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Svarstomasis klausimas susijęs su astmos
inhaliatoriumi, kuriuo rinkoje prekiaujama nuo 1996 m. Vokietijos valdžios institucijos
reiškė susirūpinimą dėl šio gaminio ir informavo Komisiją apie problemą siekdamos, kad
būtų taikoma apsaugos procedūra. Tačiau Komisija nesikreipė į gamintoją ir nepriėmė
jokios nutarties, taigi sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas ir peticijos pateikėjas neturi
galimybių pasinaudoti kokiomis nors teisinėmis žalos atlyginimo priemonėmis. 2003 m.
gamintojas pateikė prietaisą į rinką nauju pavadinimu, o 2005 m. Aukštutinės Bavarijos
vyriausybė, vadovaudamasi Vokietijos medicinos prietaisų akto nuostatomis, įsakė pašalinti
prietaisą iš rinkos neinformavusi apie tai Komisijos. Gamintojas, siekdamas, kad Vokietijos
atžvilgiu būtų pradėta pažeidimo procedūra, informavo Komisiją apie antrąjį draudimą
prekiauti, bet Komisija teigia, kad nepateikta pakankamai įrodymų, kad inhaliatorius atitiko
esminius direktyvoje išdėstytus reikalavimus, ir padarė išvadą, kad nebuvo būtina atlikti
naujo produkto saugos vertinimo.

Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad Komisija būtinai turi skubiai atsakyti į teisėtus
nukentėjusiosios šalies keliamus klausimus, kad ši turėtų galimybę ginti savo teises.

Peter Jahr (PPE),    raštu. – (DE) Džiaugiuosi, kad Parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją
dėl C. Kleino peticijos. Peticijų komitetas labai ilgai sprendžia šį klausimą. C. Klein išrado
astmos inhaliatorių praeito šimtmečio dešimtajame dešimtmetyje ir ginčytinas draudimas
prekiauti šiuo gaminiu nustatytas du kartus. Nesigilinsiu į smulkmenas, bet esu įsitikinęs,
kad pirmasis draudimas prekiauti inhaliatoriumi, nustatytas 1996 m., nebuvo visiškai
teisėtas. Bent jau turi būti kritiškai įvertintos aplinkybės, lėmusios sprendimą uždrausti
prekiauti šiuo gaminiu. Iš Komisijos buvo reikalaujama užbaigti procedūrą pagal apsaugos
sąlygą, kad susijusioji šalis turėtų galimybę pateikti apeliaciją. Procesas dar nebaigtas.
Antrojo draudimo teisinis pagrindas ir teisėtumas neabejotinai yra ginčytini. Tačiau, regis,
buvo pažeisti ir Europos Sąjungos teisės aktai. Dėl to C. Klein tapo pasipiktinimą keliančio
atsisakymo vykdyti teisingumą auka ir tokia padėtis turi būti ištaisyta. Svarbu, kad Komisija
skubiai rastų sprendimą ir pagaliau galutinai išspręstų šią problemą.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Mano balsavimas už pasiūlymą dėl rezoliucijos
grindžiamas būtinybe pareikšti, kad Europa ir ypač Europos Parlamentas, kaip demokratiškai
renkamas organas, visada yra savo piliečių pusėje. Rezoliucija priimta remiantis peticija
Nr. 0473/2008 dėl Komisijos neveiklumo sprendžiant konkurencijos atvejį, susijusį su
astmos inhaliatoriaus pašalinimu iš rinkos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Christoph Klein.
Panašiais atvejais, kai kuri nors Europos institucija nesilaiko Sutarčių nuostatų, kaip Europos
piliečiai ir Europos Parlamento nariai turime užtikrinti tikrą galimybę įgyvendinti apsaugos
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priemones. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad balsavau vadovaudamasis būtent
šiuo motyvu. Dar norėčiau išreikšti viltį, kad Komisija ištaisys savo elgesį ir bent pateiks
tikslius atsakymus inhaliatoriaus pašalinimo iš rinkos klausimu, kad būtų išaiškinta, kas
įvyko.

David Martin (S&D),    raštu. – Šis pranešimas rodo, koks naudingas Parlamento peticijų
komiteto darbas. Šiuo atveju reaguojame į teisėtą Vokietijos piliečio skundą dėl astmos
inhaliatorių. Rezoliucija Komisija raginama nedelsiant pateikti atsakymus į teisėtus peticijos
pateikėjo, kuris 13 metų buvo įstumtas į šią netoleruotiną padėtį ir todėl prarado nemažai
pajamų, klausimus ir imtis veiksmų, reikalingų peticijos pateikėjui savo teisėms apginti.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Toks ginčas žalingas visiems, kurie su juo susiję: konkrečiai
įmonei dėl susijusių finansinių išlaidų ir Europos institucijoms dėl labai neigiamo įvaizdžio,
kurį lemia jų delsimas užbaigti šias procedūras. Man atrodo, dešimt metų yra per ilgas
laikas ginčui spręsti, tad Komisija privalo skubiai rasti sprendimą visų susijusių šalių labui.
Tačiau turiu pabrėžti, kaip svarbu, kad visi ES rinkai pateikiami medicinos prietaisai atitiktų
visus Europos Sąjungos saugos standartus.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų
paaiškinta, kokius konkrečius reikalavimus prietaisas turi atitikti, pirma, kad juo būtų leista
prekiauti, ir antra, kad jis galėtų išlikti rinkoje. Jeigu gaminys pažymėtas CE ženklu, vadinasi,
jis atitinka visus šiuos reikalavimus. Valstybė narė privalo įgyvendinti kontrolės priemones,
kad būtų užkirstas kelias galimybei žymėti gaminius CE ženklu be leidimo ir, esant būtinybei,
pašalinti juos iš rinkos. Atitinkama valdžios institucija privalo nedelsdama pranešti Komisijai
apie bet kurią iš šių priemonių, kurių buvo imtasi. Balsuodamas susilaikiau, nes manau,
kad šiuo atveju Komisijai nėra jokio reikalo imtis veiksmų.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, kuri parengta remiantis
Vokietijos piliečio pateikta peticija dėl astmos inhaliatoriaus pateikimo rinkai ir kuria
Komisija raginama imtis būtinų priemonių siekiant užbaigti procedūrą, kuri, deja, vilkinama
trylika metų, ir dėl to susijusi įmonė patiria didelių finansinių nuostolių.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šia priimta rezoliucija EP:

1) teigia manąs, kad Komisijos atsakyme Peticijų komitetui nepakankamai pagrįstai atsakyta
į peticijos pateikėjo ir komiteto narių pateiktą klausimą ir nepakankamai atsižvelgta į
problemas, kurias savo pateiktoje nuomonėje nurodė Teisės reikalų komitetas;

2) ragina Komisiją nedelsiant imtis būtinų veiksmų ir remiantis Direktyvos 93/42/EEB 8
straipsnyje numatyta apsaugos nuostata baigti spręsti 1997 m. pradėtą ir iki šiol nebaigtą
procedūrą;

3) ragina Komisiją nedelsiant pateikti atsakymus į teisėtus peticijos pateikėjo, kuris trylika
metų buvo įstumtas į šią netoleruotiną padėtį ir todėl prarado nemažai pajamų, klausimus
ir imtis veiksmų, būtinų tam, kad peticijos pateikėjas galėtų ginti savo teises.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Astmos priepuoliai gali sukelti staigių kvėpavimo
sutrikimų, galinčių tęstis net ne vieną valandą.

Vokietija uždraudė prekiauti konkrečiais astmos inhaliatoriais pirma 1997 m. ir vėliau
2005 m. Komisija buvo raginama sureaguoti dėl draudimų teisėtumo, bet niekada nepriėmė
jokios nutarties taip pažeisdama procedūrą pagal apsaugos sąlygą, nustatytą Direktyvoje
93/42/EEB, pagal kurią Komisija privalėjo tai padaryti.
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Tokio neveiklumo padariniai tampa dar rimtesni atsižvelgiant į tai, kad pagal patikimus
apskaičiavimus iš rinkos pašalinti inhaliatoriai būtų galėję padėti pagerinti apytikriai 30 mln.
astma sergančių žmonių gyvenimo kokybę.

Klausimu, kurį pateikė E. Mazzoni, Komisija raginama pasiaiškinti dėl Direktyvos 93/42/EEB
8 straipsnyje nustatytos apsaugos sąlygos nesilaikymo. Pagal šį straipsnį, kai Komisija yra
raginama priimti nuosprendį dėl nacionalinės teisėkūros priemonės sveikatos apsaugos
srityje, ji privalo kuo skubiau pradėti konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir
informuoti jas apie nacionalinės priemonės teisėtumą ar neteisėtumą. Šiuo procedūros
vykdymo metu, kaip nurodė ir Teisingumo Teismas, turi būti įsteigtas tyrimo komitetas
siekiant nustatyti, kokia yra tikroji Komisijos atsakomybė.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC (B7-0023/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl padėties
Haityje praėjus metams po žemės drebėjimo, kuria Europos Parlamentas dar kartą išreiškia
solidarumą su Haičio gyventojais, nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo ir choleros. Pritariu
labai svarbiam raginimui tarptautinei bendruomenei, taip pat ir ES, tvirtai ir ilguoju
laikotarpiu įsipareigoti nedelsiant įvykdyti visus pažadus, kurie buvo duoti per Niujorke
vykusią tarptautinę paramos teikėjų konferenciją. Svarbu imtis neatidėliotinų veiksmų ir
kuo efektyviau koordinuoti humanitarinės pagalbos teikimą Haičio gyventojams, iš kurių
daugiau nei milijonas vis dar tebegyvena pačių susiręstose stovyklose, kurios turėjo būti
laikinos. Kaip praneša žmogaus teisių gynimo asociacijos, gyvenimo sąlygos šiose
neįrengtose stovyklose yra siaubingos ir kad moterims „gresia prievarta ir seksualinis
smurtas“.

Tačiau kalbant apie tolimesnę perspektyvą, akivaizdu, kad humanitarinės pagalbos teikėjai
neprivalo ir negali ir toliau užpildyti Haičio valstybės trūkumų ar atlikti jos funkcijų ir kad
reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti ilgalaikį vystymąsi, ypač kad būtų suteikta prieiga
prie sveikatos priežiūros, geriamo vandens ir gerų sanitarijos sąlygų. Politiniu lygmeniu
Haičio valstybei svarbiausia yra nedelsiant įgyti pajėgumą užtikrinti demokratiją ir gerą
valdymą šalyje, nes tai būtina, norint atstatyti šalį, ir užtikrinti pilietinės visuomenės ir
Haičio gyventojų dalyvavimą.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Palaikiau šią rezoliuciją, kurioje įvertinama
padėtis Haityje praėjus vieneriems metams po žemės drebėjimo. Situacija šalyje iki šiol
išlieka labai sudėtinga ir chaotiška, atstatymo darbai beveik nepradėti, milijonai žmonių
badauja, o daugiau nei aštuoniems šimtams tūkstančių nukentėjusių vaikų iškilo smurto,
seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis ir išnaudojimo pavojai. Situacija šalyje dar
pablogėjo kilus politinei krizei po prezidento ir parlamento rinkimų. Nors tarptautinė
bendruomenė efektyviai reagavo į Haičio tragediją, skirdama finansinę ir humanitarinę
pagalbą, tačiau iki šiol buvo skirta tik nedidelė dalis iš žadėtų 10 milijardų dolerių. Šalį
apėmusi choleros epidemija parodė Haičio valstybės nesugebėjimą tinkamai reaguoti į
situaciją ir išryškimo tarptautinės pagalbos sistemos trūkumus. Užsitęsę politiniai
neramumai neleidžia pradėti atstatymo darbų bei padėti nukentėjusiems žmones, taip dar
labiau pablogindama situaciją. Europos Sąjunga, kaip pagrindinė paramos tiekėja turi imtis
politinio lyderio vaidmens koordinuojant Haičio atstatymo darbus ir prižiūrint, kad pagalba
pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Tarptautinei bendruomenei nepaisant
dedamų pastangų nepavykus pagerinti padėties Haityje, kurį nusiaubė pilietinis karas ir
gaivalinės nelaimės, o dabar ir choleros epidemija, padėtis šioje šalyje tapo labai sudėtinga.
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Praeitais metais patyręs niokojantį žemės drebėjimą Haitis sulaukė pasaulio visuomenės
dėmesio. Tačiau nepaisant bendrų pastangų, kurių imtasi pakilus emocijų bangai, padėtis
negerėja. Todėl svarbiausias šios Europos Parlamento priimtos rezoliucijos aspektas
tikriausiai yra raginimas persvarstyti JT misijos Haityje MINUSTAH įgaliojimus dėl
epidemijos ir neramumų, kilusių po nacionalinių rinkimų, kurių rezultatai sukėlė aršių
ginčų ir dėl kurių sąžiningumo tarptautinė bendruomenė rimtai abejoja. Dėl visų šių
problemų iš tikrųjų labiausiai nukenčia vargingi šios mažos valstybės gyventojai.

Gyvybiškai svarbu, kad JTO būtų ir toliau išliktų atsakinga už visų civilinių ir karinių
operacijų, susijusių su saugumo atkūrimu ir humanitarine pagalba, taip pat su atstatymu
ir vystymusi, koordinavimą. Visa tarptautinė bendruomenė ir ypač Europos Sąjunga privalo
įtraukti Haičio atstatymą ir atkūrimą į kuo svarbesnių klausimų sąrašą savo pačių
darbotvarkėse iki to laiko, kol nebus per vėlu šios šalies gyventojams.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Džiaugiuosi tarptautinės bendruomenės
plataus masto atsaku į niokojamą žemės drebėjimą Haityje ir jos parodyta tikra politine
valia remti šalies atstatymą. Mane ypač džiugina bendras Komisijos ir valstybių narių
įsipareigojimas paaukoti iš viso 1,2 mlrd. EUR, iš kurių 460 mln. EUR sudaro Komisijos
nehumanitarinė pagalba.

Tačiau apgailestauju dėl Haityje įvykusios didžiulės katastrofos, kurios poveikis praėjus
metams po žemės drebėjimo vis dar matomas. Padėtis saugumo, sveikatos apsaugos ir
visuomenės sveikatos srityse ir žmonių gyvenimo sąlygos taip pat apverktinos, be to,
gyvybiškai svarbu atkurti Haičio valstybės pajėgumą užtikrinti demokratiją ir gerą valdymą
šalyje, nes tai būtina norint atstatyti šalį ir užtikrinti pilietinės visuomenės ir Haičio
gyventojų dalyvavimą. Padėti šiai šaliai atsigauti po žemės drebėjimo tebėra nepaprastai
svarbu, tačiau svarbu ir tai, kad tarptautinė bendruomenė pasinaudotų šia proga siekdama
padėti išspręsti problemas, susijusias su Haityje esama ekonomine, socialine ir politine
nelygybe.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Praėjus metams katastrofos Haityje padariniai tebėra
skaudžiai juntami ir padėtis šalyje žmogiškuoju, ekonominiu ir socialiniu požiūriais yra
chaotiška. Apgailestaudamas turiu pasakyti, kad atstatymo darbas praktiškai nevyksta,
išvalyta tik labai nedaug griuvėsių, vyrauja nepaprastas skurdas, siaučia smurtas, plinta
prasidėjusi choleros epidemija, prievartaujamos moterys pabėgėlių stovyklose.

Tokia padėtis negali tęstis! Tarptautinė bendruomenė kartu su Haičio vyriausybe privalo
prisiimti tvirtą ilgalaikį įsipareigojimą, laikytis duotų pažadų ir dėti visas pastangas, kad
būtų užtikrinta Haičio žmonių apsauga. Raginu Europos Komisiją nedelsiant sustiprinti
pastangas siekiant apsaugoti daugiau nei 800 000 vaikų, kuriems kilo smurto, seksualinės
prievartos, vaikų darbo ir prekybos žmonėmis pavojus.

Be to, manau, kad į Haičio atstatymo darbus būtina įtraukti maisto produktų gamybą
vietoje ir aprūpinimo maistu saugumą ir šiuo tikslu kurti kaimo infrastruktūrą ir teikti
paramą smulkiesiems ūkininkams. Palankiai vertinu humanitarinių organizacijų vietoje
dedamas pastangas ir atliktą darbą, bet turiu pasmerkti Laikinąją Haičio atstatymo komisiją
už negebėjimą koordinuoti tūkstančių humanitarinės pagalbos agentūrų ir atstatymo
darbui skirtos paramos teikėjų.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Haičio gyventojams svarbu, kad Europos
Sąjunga rodo solidarumą su jais po juos ištikusios katastrofos, atnešusios didelių žmogiškųjų
ir materialinių nuostolių. Todėl palankiai vertinu Europos sprendimą įsipareigoti finansiškai
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paremti atstatymo procesą šioje šalyje apytikriai 1,2 mlrd. EUR suma ir Sąjungos
vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai C. Ashton pasiūlymą
parengti kitam dešimtmečiui skirtą ekonomikos vystymo planą, į kurį, be šalies atstatymo,
taip pat būtų įtraukti plėtros ir augimo regione tikslai. Tai svarbus sprendimas, ypač kadangi
ES yra viena iš didžiausių paramos šiai Karibų jūros regiono šaliai teikėjų. Tačiau manau,
kad ES skiriamos lėšos turėtų būti skirstomos pagal panašius kriterijus, kokie taikomi
valstybėse narėse, arba pagal konkrečias programas, skirtas ne tik namų, mokyklų, kelių
ir kitų infrastruktūros objektų atstatymui, bet ir mikrokreditų skyrimui, kurios padės
skatinti plėtrą ir pradėti įgyvendinti mikroprojektus ekonominio atkūrimo srityje,
grindžiamus dabar ES labai mažose įmonėse taikomu modeliu. Po Antrojo pasaulinio karo
Jungtinės Amerikos Valstijos įgyvendino Maršalo planą, kuriuo labai prisidėta prie Vakarų
Europos atstatymo. Europa savo ruožtu gali pradėti įgyvendinti panašią programą, skirtą
Haičiui.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Prieš metus Haitį ištikusi katastrofa visus mus sukrėtė
ir paskatino visuotinį geros valios, parodytos iš karto ir dideliu mastu teikiant logistinius,
žmogiškuosius, finansinius ir humanitarinius išteklius, srautą.

Praėjus metams buvo tinkama iš naujo įvertinti padėtį vietoje, ypač todėl, kad Haitis daugiau
nedominuoja žiniasklaidos skelbiamose žiniose. Pateiktoje rezoliucijoje šis įvertinimas
atliktas, taip pat nurodomi didžiulių ir rimtų problemų, su kuriomis šalies gyventojai
susiduria savo kasdieniame gyvenime, sprendimo būdai. Mano nuomone, jie yra tinkami:
viskas, ko trūksta – tai didesnis polinkis įtraukti vietos bendruomenes ir asociacijas skirstant
išteklius ir ieškant sprendimų ateičiai.

Vis dėlto norėčiau pabrėžti didelį dėmesį „ilgalaikiam įsipareigojimui“ ir sprendimams,
kurie padėtų „kartą ir visiems laikams panaikinti pagrindines skurdo Haityje priežastis“,
taip pat ES ir valstybių narių raginimą „įtraukti maisto produktų gamybą vietoje ir
aprūpinimo maistu saugumą į Haičio atstatymo darbus ir šiuo tikslu kurti kaimo
infrastruktūras ir teikti paramą smulkiesiems ūkininkams“.

Taip pat tikiuosi, kad greitai bus rastas galutinis sprendimas dėl laikinų pabėgėlių stovyklų,
kuriose arti milijono žmonių gyvena beveik nežmogiškomis sąlygomis.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Šiek tiek daugiau nei prieš metus pasaulį sukrėtė žinia
apie Haitį suniokojusį žemės drebėjimą, nusinešusį 200 000 žmonių gyvybes ir palikusį
iš šalies visiškus griuvėsius. Tuo metu tarptautinė bendruomenė susitelkė ateiti aukoms į
pagalbą, o tarptautinės institucijos šį įsipareigojimą, sulaukusį atgarsio ir viso pasaulio
viešojoje nuomonėje bei žiniasklaidoje, pakartojo. Deja, tarptautinis dėmesys, regis, nukrypo
kitur, taigi Europos Parlamento pareiga priminti, kas įvyko, ir pranešti apie dabartinę padėtį.
Praėjus metams tenka pripažinti, kad nieko iš esmės nepasikeitė ir kad šalis, kuri ir taip
susidūrė su rimtais sunkumais ir buvo sugriauta veikiant gamtos jėgoms, dar nesugebėjo
atsigauti. Sujungus į vieną rinkinį visus turimus duomenis visi rodikliai rodo, kad jokios
sparčios pažangos rodant būtiną veiksmingumą ar tinkamą kompetenciją, regis, nepadaryta.
Daugiau kaip milijonas žmonių tebėra benamiai. Tarptautinė bendruomenė negali palikti
šios šalies ir leisti jai tapti dar viena žlugusia valstybe.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Praėjus metams po žemės drebėjimo padėtis
Haityje tebėra chaotiška, šalis tebegyvena nepaprastosios padėties sąlygomis, o jos atstatymo
darbas beveik nepradėtas. Palankiai vertinu humanitarinių organizacijų vietoje atliktą darbą
rūpinantis sužeistaisiais, aprūpinant gyventojus geriamuoju vandeniu ir dalijant maistą.
Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šalies atstatymo vaidmuo tenka Haičio vyriausybei, nes visų
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svarbiausia, kas galės padėti atstatyti šalį, tai politinis stabilumas. Todėl tvirtinu, kad Haičio
vyriausybė turėtų vykdyti ir įgyvendinti nacionaliniame šalies atstatymo plane numatytus
įsipareigojimus ir stiprinti valstybės autoritetą, kad vietos valdžia taptų veiksmingesnė, ir
šiuo tikslu didinti vietos ir nacionalinės valdžios institucijų pajėgumą.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Tikroji padėtis vietoje rodo tai, ką rezoliucijoje,
regis, norima nuslėpti, būtent kad pagrindinis Jungtinių Amerikos Valstijų rūpestis, kuriam
ES pritarė, buvo užtikrinti ir išsaugoti politinę įtaką siekiant įtvirtinti savo ekonominį ir
geostrateginį dominavimą Haityje neatsižvelgiant į žmogiškąją dramą, kurią Haičio
gyventojai patiria ne vieną dešimtmetį. Per Tarptautinį valiutos fondą ir Pasaulio banką
primetusios šaliai struktūrinės pertvarkos politiką, sugriovusią jos ekonomiką ir lėmusią
katastrofišką šalies socialinę padėtį, Junginės Amerikos Valstijos atsakė į praeitais metais
įvykusį žemės drebėjimą karine invazija. Visą šią krizę pastaruoju metu dar pagilino choleros
epidemija, kurią, kaip dabar žinoma, atnešė Jungtinių Tautų stabilizavimo misijos Haityje
(MINUSTAH) kariai, nors jos vadovai ir neigia bet kokią atsakomybę. Dauguma Parlamento
narių apie tai nieko nepasakė. Nepasakyta nieko ir apie tuos, kurie iš tikrųjų parodė Haičiui
tikrą solidarumą, t. y. Kubą ir organizaciją „Bolivaro aljansas už mūsų Amerikos liaudį“
(ALBA). Kuba nusiuntė savo gydytojus ir specialistus, kurie iki šiol išgydė nuo choleros
daugiau kaip 50 000 žmonių, ir padedant Haičio valdžios institucijoms dabar įmanoma
pasiekti labiausiai atsiskyrusias bendruomenes ir taip užtikrinti, kad nė vienas cholera
užsikrėtęs šios šalies pilietis nebūtų paliktas be pagalbos, taigi ir išgelbėti tūkstančius
gyvybių.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Žemės drebėjimas ir po jo prasidėjusi
choleros epidemija buvo visiška katastrofa Haičio žmonėms. Raginu tarptautinę
bendruomenę, įskaitant Europos Sąjungą, įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus praeitais
metais Niujorke įvykusioje tarptautinėje paramos teikėjų konferencijoje, ir be jokių
vilkinimų pervesti lėšas Haičio žmonėms ir susijusioms NVO.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Padėtis Haityje tebekelia didelį rūpestį. Valdžioje
esantis režimas atsako į pastangas, dedamas daugybės pagalbą teikiančių darbuotojų, kurių
drąsa vykdant pareigą verta pagyrimo, negebėjimu sumažinti salai gresiančio pilietinio
karo pavojaus. Privalome reikalauti, kad būtų visapusiškai taikomas Europos konsensusas
dėl humanitarinės pagalbos (dėl suderintų veiksmų siekiant pagerinti bendrą atsaką į
humanitarines krizes), ir pabrėžti, kad kovo 31 d. tarptautinėje paramos teikėjų
konferencijoje prisiimti įsipareigojimai, ypač dėl Haičio atstatymo, turėtų būti įgyvendinti,
o ne likti tik žodžiais.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Susilaikiau balsuodamas dėl Europos Parlamento
frakcijų kompromisu grindžiamos rezoliucijos dėl Haičio. Taip padariau, nes šia rezoliucija,
nors ji ir yra tinkamai pagrįsta, nepateikiamas joks ilgalaikis sprendimas, kuris padėtų
užtikrinti galimybę Haičiui iš tikrųjų įveikti krizę, nėra joje keliamas ir klausimas apie tai,
ar Europos Sąjungos pažadėtos pagalbai skirtos lėšos iš tikrųjų išmokėtos.

Haičio žmonėms reikia tikros vystomosios pagalbos ir tokia pagalba turėtų būti užtikrinta
kaip prioritetinis reikalas nusiunčiant į šalį tarptautines statybos ir viešųjų darbų brigadas
ir aprūpinant jas tinkama įranga, kad jos galėtų aktyviai dalyvauti skubiai atstatant privačius
ir viešus pastatus šalyje, pirmiausia skurdžiausiuose rajonuose, miestuose ir kaimuose.
Haičio žmonėms taip pat reikia tikros medicininės paramos, pradžioje siekiant kuo skubiau
sustabdyti choleros epidemijos plitimą, o vėliau ir ją visiškai įveikti. Į šalį turi būti skubiai
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nusiųsta daug gydytojų ir vaistų, taip pat būtina vietoje teikti medicininės paramos
paslaugas.

Juozas Imbrasas (EFD),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją dėl padėties Haityje,
kadangi Europos Parlamentas dar kartą išreiškia solidarumą su Haičio gyventojais,
nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo ir choleros. Pritariu labai svarbiam raginimui
tarptautinei bendruomenei, taip pat ir ES, tvirtai ir ilguoju laikotarpiu įsipareigoti nedelsiant
įvykdyti visus pažadus, nes daugiau nei milijonas gyventojų gyvena pačių susiręstose
stovyklose, kurios turėjo būti laikinos, ir kadangi žmogaus teisių gynimo asociacijos
praneša, kad gyvenimo sąlygos šiose neįrengtose stovyklose yra siaubingos ir kad moterims
„gresia prievarta ir seksualinis smurtas“. Gyventojams šiuo metu trūksta maisto, o 80 proc.
Haičio gyventojų gyvena visiškame skurde. Yra būtina suteikti žmonėms prieiga prie
sveikatos priežiūros, geriamo vandens ir gerų sanitarijos sąlygų. Reikia imtis priemonių
siekiant užtikrinti ilgalaikį Haičio vystimąsi. Todėl pritariu siekiui ES ir valstybėms narėms
tarp svarbiausių prioritetų įtraukti Haičio atkūrimą ir atstatymą, atėjo laikas padėti Haičiui
tapti ekonomiškai ir politiškai stipria ir savarankiška valstybe. Tarptautinė bendruomenė
turi pasinaudoti šia proga ir kartą ir visiems laikams panaikinti pagrindines skurdo Haityje
priežastis.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) 2010 m. sausio 12 d. Haitį sukrėtęs žemės drebėjimas
nusinešė apytikriai 222 750 gyvybių ir pavertė beveik 2 mln. žmonių benamiais. Po šios
tragedijos praėjus dešimčiai mėnesių saloje prasidėjo choleros epidemija, jau nusinešusi
3 333 gyvybes. Šie tragiški skaičiai akivaizdžiai rodo, kad padėtis nėra paprasta. Be to,
nepaisant stiprių įtarimų dėl lapkričio mėn. įvykusių rinkimų rezultatų klastojimo, šalis
vis dar neturi vyriausybės. Šiandien balsuodami paprašėme Europos Sąjungos
bendradarbiauti su Haičio institucijomis siekiant parengti taisykles, kurios padės šaliai
geriau panaudoti visą finansinę paramą, kurią ji gavo praeitais metais, ir pirmiausia padaryti
tai vadovaujantis demokratijos ir teisėtumo principais. Pabrėžti ryšio tarp neatidėliotinos
pagalbos, atstatymo ir vystymo, taip pat glaudaus bendradarbiavimo su vietos valdžia
skatinimo svarbą yra, trumpai kalbant, rezultatas, kurį tikimės pasiekti priimdami šią
rezoliuciją.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šią rezoliuciją, kurioje teigiamai vertinamos
humanitarinių organizacijų (Raudonojo Kryžiaus, NVO ir Jungtinių Tautų) ir valstybių
narių pastangos ir laimėjimai ir pabrėžiama būtinybė teikti informaciją apie nematomą
humanitarinio darbo poveikį, taip pat tai, kad padėtį buvo galima suvaldyti, be kitų
priežasčių, todėl, kad buvo pasirūpinta sužeistaisiais, gyventojai buvo aprūpinti geriamuoju
vandeniu ir maistu, jiems buvo suteikti laikini būstai.

Tačiau rezoliucijoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad choleros epidemija parodė
beveik visišką Haičio valstybės nesugebėjimą įveikti ligos, kuriai lengva užkirsti kelią ir
kurią nesunku išgydyti, ir tarptautinės pagalbos sistemos trūkumus šalyje, kuriai teikiama
didžiulė humanitarinė pagalba (12 000 NVO). Joje pabrėžiama, kad humanitarinės pagalbos
teikėjai negali ir toliau užpildyti Haičio valstybės trūkumų ar atlikti jos funkcijų ir kad reikia
imtis priemonių siekiant užtikrinti ilgalaikį vystymąsi, ypač kad gyventojams būtų suteikta
galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir
būtų užtikrintos geros sanitarijos sąlygos.

Rezoliucijoje taip pat džiaugiamasi tuo, kad per tarptautinę paramos teikėjų konferenciją
Haičio atstatymo klausimu Komisija ir valstybės narės prisiėmė bendrą įsipareigojimą
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paaukoti 1,2 mlrd. EUR, iš kurių 460 mln. EUR sudarytų Europos Komisijos nehumanitarinė
pagalba.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Po Haitį ištikusios tragedijos, nusinešusios daugiau kaip
200 000 gyvybių ir paveikusios daugiau kaip 3 mln. Haičio gyventojų, praėjo beveik lygiai
metai. Net dabar žmogaus teisių asociacijos teigia, kad 1 mln. perkeltų žmonių tebegyvena
nežmogiškomis sąlygomis laikinose pabėgėlių stovyklose. Prieš metus tarptautinė
bendruomenė, įskaitant ES, dėjo didžiules pastangas siekdama padėti Haičiui ir išvengti
dabar matomų gaivalinės nelaimės padarinių. Todėl dabar laikas mums vėl prisiminti šiuos
žmones: jie, ypač pažeidžiamiausi iš jų, kaip antai moterys ir vaikai, labai kenčia. Laikas
mums bendrai sutelkti jėgas, kad šioje šalyje būtų atkurta viskas, kas buvo sugriauta gamtos
stichijos.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Praėjus metams po niokojamo žemės drebėjimo
Haityje padėtis šalyje nė trupučio nepagerėjo. Tiesą sakant, prasidėjus choleros epidemijai
ji gerokai pablogėjo nepaisant visos į šalį plūdusios humanitarinės ir ekonominės pagalbos.
Šalies sostinė Port o Prensas tebėra užverstas tonų griuvėsių, o vietos gyventojai jų išvalymui
teturi kastuvus ir karučius. Nors tūkstančiai žmonių vis dar neturi pastogės ir tarpsta
prekyba vaikais, šalis, kurią valdo diktatorius, po rinkimų tebėra politinio chaoso būsenoje.
Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes Haičio žmonėms reikia mūsų pagalbos ir Vakarų
pasaulis privalo vykdyti savo pareigą.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Sausio 12 d. minėjome pirmąsias
tokių tragiškų padarinių atnešusio žemės drebėjimo Haityje metines. Jis nusinešė 222 750
gyvybių ir privertė apie 1,7 mln. žmonių palikti savo namus. Dėl šių tragiškų įvykių Europos
Parlamentas sausio 19 d. priėmė rezoliuciją, kurioje įvertinama padėtis saloje praėjus
metams po katastrofos. Nepaisant daugybės tarptautinių organizacijų pastangų ir
tarptautinės pagalbos siekiant atstatyti šalį, padėtis Haityje tebėra nerami ir šalį yra apėmusi
krizė. Praėjus dešimčiai mėnesių po žemės drebėjimo sala kovojo su choleros epidemija,
be to, tarptautiniams stebėtojams kyla abejonių dėl prezidento ir parlamento rinkimų
teisėtumo. Atsižvelgdamas į dabartinę šalies padėtį, Europos Parlamentas ragina Europos
Sąjungą ir visą tarptautinę bendruomenę parodyti solidarumą su šia sala ir glaudžiau
bendradarbiauti su Haičio valdžios institucijomis, taip pat pareiškia, kad prieš imantis bet
kokių priemonių, kuriomis siekiama atkurti šalį, pirma turėtų būti tariamasi su šalies
gyventojais. Taip pat sveikintina, kad Parlamentas atkreipia dėmesį į tai, kaip pagalba
Haičiui turėtų būti teikiama. Tai turėtų būti neatlygintina parama, o ne paskola, kuria šaliai
būtų užtraukta skola. Galiausiai norėčiau išreikšti savo solidarumą su Haičiu ir tikiuosi,
kad darbas atkuriant šalį vyks sklandžiai.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Praėjus metams po siaubingo žemės drebėjimo
Haityje, vienos iš labiausiai niokojamų gaivalinių nelaimių per visą žmonijos istoriją, šios
nelaimės žymės tebėra giliai įsirėžusios. Neįtikėtina, kad praėjus keliems mėnesiams po
siaubingo žemės drebėjimo praūžęs uraganas atnešė choleros epidemiją, dėl kurios ir taip
sudėtinga politinė padėtis dar pablogėjo. Mano sprendimas balsuoti už rezoliuciją pirmiausia
grindžiamas būtinybe pasirengti veiksmams ir įsikišimui siekiant užtikrinti, kad šaliai būtų
suteikta visa pagalba, kurios jai reikia bent tam, kad būtų atkurtos pakenčiamos gyvenimo
sąlygos. Dabartiniai pilietiniai ir politiniai neramumai tik didina problemas, nes jie trukdo
teikti ES humanitarinę pagalbą, taigi ir lėtina atkūrimo proceso tempą. Todėl manau, kad
Europos institucijoms būtina ir privaloma teikti kuo daugiau pagalbos, bent tam, kad viską
praradusiems žmonėms būtų užtikrintas aprūpinimas būstu, maistu, taip pat medicininė
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pagalba ir pagrindinės socialinės paslaugos. Tik mums padedant Haičio žmonės galės grįžti
prie įprasto gyvenimo.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Balsavau už bendrą rezoliuciją „Haičio
atstatymas praėjus vieniems metams po žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir
atstatymas“. Rezoliucijoje pabrėžiami tokie klausimai, kaip žmogaus teisių ir orumo
apsauga. Ja primenama mums, kad Haityje šiuo metu, be skurdo ir nesaugumo jausmo,
vyraujančio tarp piliečių (60 proc. gyventojų gyvena kaimo vietovėse ir 80 proc. gyventojų
patiria visišką skurdą), labai didelį rūpestį kelia pažeidžiamiausių asmenų, kuriems gresia
smurto, seksualinės prievartos, prekybos žmonėmis ir palikimo pavojus, padėtis. Šia
rezoliucija Europos Parlamentas ragina Komisiją ryžtingai siekti, kad tokie atvejai būtų
nustatyti ir praktiškai prisidėti kuriant Haityje socialinės apsaugos sistemą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Praėjus metams po žemės drebėjimo padėtis Haityje
tebėra chaotiška, šalis tebegyvena nepaprastosios padėties sąlygomis ir daugumos jos
gyventojų gyvenimo sąlygos labai nesaugios. Todėl tarptautinė bendruomenė, įskaitant
ES, privalo prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą tesėti visus duotus pažadus dėl pagalbos atstatant
Haitį ir gerinant Haičio žmonių gyvenimo sąlygas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Vėl kilo būtinybė neatidėliotinai spręsti
Haičio klausimą. Šia rezoliucija pakartojame, kad esame solidarūs su Haičio žmonėmis,
kenčiančiais dėl žemės drebėjimo padarinių ir choleros epidemijos, ir pabrėžiame, kad
atstatymo darbai turi būti vykdomi tariantis su Haičio gyventojais ir pilietine visuomene
ir juos įtraukiant. Taip pat raginame tarptautinę bendruomenę, įskaitant ES, prisiimti tvirtą
ilgalaikį įsipareigojimą tesėti visus pažadus, duotus Niujorke įvykusioje tarptautinėje
paramos teikėjų konferencijoje, ir be jokių vilkinimų pervesti lėšas. Be to, pabrėžiame, kad
visa ES humanitarinė ir atstatymo pagalba turi būti teikiama kaip subsidija, o ne kaip
paskola, kuria šaliai būtų užtraukta skola.

Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) Iš visų nelaimių, ištikusių mūsų planetą 2010 m., žemės
drebėjimas Haityje paliko sunkiausiai gyjančią žaizdą.

Šiandien, praėjus metams po antro didžiausio ir labiausiai niokojamo žemės drebėjimo
per visą žmonijos istoriją, nelaimės ženklai vis dar skausmingai akivaizdūs. Daugiau kaip
milijonas žmonių, iš kurių pusė – vaikai, tebegyvena laikinose stovyklose, be to, praeitų
metų spalio mėn. choleros epidemija nusinešė 4 000 gyvybių. Dar nepakanka maisto,
geriamojo vandens, sanitarijos sąlygų ar mokyklų. Iš 500 mlrd. USD, kuriuos pažadėjo
skirti vyriausybės ir privačios organizacijos, pervesta labai nedaug – tik 6 mlrd. USD, o
likusi lėšų dalis taip niekada ir nebuvo išmokėta.

Priimdami šiandien šią bendrą rezoliuciją žengiame svarbų žingsnį pirmyn kuriant vieningą
kovos su būsimais iššūkiais frontą. Kai gamta sugriauna, žmonės atstato. Šie žodžiai turi
įkvėpti mus dar labiau įsipareigoti.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC (B7-0031/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią Europos Parlamento rezoliuciją,
nes tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos Parlamentas turės politinės valios ir atmes siūlomą
įstatymą, kuris pažeistų žmogaus teises ir laisves. Tikiuosi, kad bus užkirstas kelias bet
kokiai diskriminacijai, įskaitant ir dėl seksualinės orientacijos. Šis įstatymo projektas dar
nėra priimtas Lietuvos Respublikos Parlamente, tad šia rezoliucija Europos Parlamentas
nori įspėti, kad Europos Sąjungai kelią nerimą tokie siūlomi žmogaus teisės pažeidžiantys
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ir piliečius diskriminuojantys įstatymo pasiūlymai. Be to, šis Administracinių teisės
pažeidimų kodekso pakeitimų projektas prieštarauja Lietuvos respublikos Konstitucijos
25 straipsniui, kuriame numatoma, kad žmogui neturi būti kliudoma ieškoti informacijos,
gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, ir 29 straipsniui, kuriame nurodoma, kad prieš
įstatymą ir kitas valstybes institucijas ar pareigūnus visi asmenys yra lygūs. Lietuvos
Vyriausybė pateikė neigiamą išvadą dėl Lietuvos Parlamente svarstomo pasiūlymo, nes jis
prieštarauja tiek tarptautiniams, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniams teisės aktams.
Be to, dar nėra pateikta ir Lietuvos Parlamento žmogaus teisių komiteto išvada dėl šių
siūlomų pakeitimų. Taigi, tikiuosi, kad Lietuvos Parlamentas atsižvelgs į tarptautinę ir
Europos Sąjungos kritiką, į šią Europos Parlamento rezoliuciją bei į neigiamą Vyriausybės
išvadą.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į tarptautinius ir europinius ES
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, ypač įsipareigojimą gerbti visų mažumų teises ir
kovoti su bet kokia diskriminacija, nepriimtina, kad viena iš jos valstybių narių priima
įstatymus, kuriais akivaizdžiai ginčijamos pamatinės Europos Sąjungos vertybės ir principai.
Gerbiu kiekvienos valstybės teisę aptarti, iš dalies keisti ir tvirtinti nacionalinius įstatymus
be jokio įsikišimo iš šalies, jeigu tai daroma gerbiant žmogaus teises ir nepažeidžiant
pagrindinių principų, šiuo atveju – nediskriminavimo principo, kad ir kur tokie principai
būtų nustatyti – Sutartyse ar Pagrindinių teisių chartijoje. Tikiuosi, kad Lietuva ar bet kuri
kita panašioje padėtyje esanti valstybė narė susilaikys nuo bet kokių nacionalinių įstatymų,
prieštaraujančių bet kokiai Europos teisės aktuose nustatytai normai, principui ar vertybei,
tvirtinimo arba kuo kruopščiau ir skubiau juos persvarstys ir pakeis.

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu. – Remiu šią rezoliuciją, kuria Lietuvos parlamentas
raginamas nepritarti teisės aktų projektui, kuriuo siekiama bausti už „viešą homoseksualių
santykių propagavimą“ piniginėmis baudomis. Šią rezoliuciją parengti paskatino nemažai
nerimą keliančių įvykių, pvz., priimtas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymas, vietos valdžios institucijų mėginimas uždrausti rengti
lygybės ir gėjų paradus ir svarbiausių politikų ir parlamento narių kurstančios, grasinančios
ir neapykantą skatinančios kalbos. Naujausiame Pagrindinių teisių agentūros pranešime
pateikiama išvada, kad „atlikus šiuos pakeitimus prie nusikaltimų galėtų būti priskiriamos
beveik visos homoseksualumo išraiškos, jo vaizdavimas arba informavimas apie jį“. Priėmus
šį pakeitimų projektą, regis, neabejotinai būtų pažeisti Lietuvos įsipareigojimai pagal
Konstituciją, Europos pagrindinių teisių chartiją, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. Pažymiu
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės keliais atvejais priimtą tvirtą poziciją,
smerkiančią homofobinių teisės aktų projektą, nes jis galėtų pakenkti Lietuvos piliečiams
ir Lietuvos įvaizdžiui, ir raginu prezidentę vetuoti Administracinių teisės pažeidimų kodekso
pakeitimus, jei jie būtų priimti.

Harlem Désir (S&D),    raštu. – (FR) Per pastaruosius keletą mėnesių Lietuvos parlamentas
priėmė ne vieną įstatymą, pagal kurį draudžiama viešai net užsiminti apie homoseksualumą
ar biseksualumą arba už tai yra baudžiama. Teisės aktų, kuriais būtų iš dalies pakeistas
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, projekte, dėl kurio dabar diskutuojama
parlamente, numatoma, kad už „viešą homoseksualių santykių propagavimą“ turėtų būti
skiriamos baudos, kurių dydis siekia 2 900 EUR.

Šiais teisės aktais visiškai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir
Europos Sąjungos sutartys, pagal kurias ES ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios
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užtikrinti saviraiškos laisvę bei pagrindines laisves ir pateikti europines kovos su
diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais priemones.

Priimdami šią rezoliuciją raginame Lietuvos parlamentą nepritarti šiam teisės aktų projektui,
įtraukti seksualinę orientaciją į pagrindų, kuriais remiantis įgyjama teisė į apsaugą pagal
Švietimo įstatymo nuostatas, sąrašą, leisti nepilnamečiams nevaržomai pasiekti informaciją
apie seksualinę orientaciją ir paaiškinti šalies teisės aktuose dėl reklamos numatytą draudimą.

Tai ne pirmas kartas, kai ES valstybė narė varžo Europos piliečių teises ir laisves, susijusias
su seksualine orientacija, dangstydamasi nesikišimo principu ir taip iš tikrųjų skatindama
diskriminaciją. Ši homofobinė isterija turi baigtis.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes joje patvirtinama, kad
ES institucijų ir valstybių narių pareiga užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės
būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją, kaip
numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos pagrindinių teisių chartijoje ir
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos parlamentas nusprendė
pradėti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų, pagal kuriuos už viešą
homoseksualių santykių propagavimą turi būti skiriama bauda, vertinimo procesą. Lietuvos
valdžios institucijos šiuos pakeitimus dabar nagrinėja. Šis faktas diskutuojant šiuo klausimu
svarbus ta prasme, kad joks įstatymas, kuriuo galėtų būti pažeista bet kuri ES norma, dar
nepriimtas. Todėl susilaikysiu nuo politinių, teisėkūros ir su jurisdikcija susijusių veiksmų,
kurie priklauso tik Lietuvos įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios
institucijų kompetencijai, vertinimo. Tačiau raginu Lietuvos valdžios institucijas išlaikyti
pagarbą laisvei ir lygybės bei nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos principui.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungos ir jos institucijų pareiga
užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų gerbiamos žmogaus teisės, įskaitant visų mažumų
teises. Todėl ji privalo laikyti bet kokią diskriminaciją, ypač dėl seksualinės orientacijos,
nepriimtina ir su ja kovoti.

Taigi remiu Parlamento rezoliuciją kaip iniciatyvą, kuria dar kartą patvirtinamos vertybės
ir principai, kuriais remiantis Europos Sąjunga įsteigta, nekeliant pavojaus pagrindiniam
subsidiarumo principui. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės, pvz., Lietuvos, teisė
nekliudomai aptarti ir lyginti skirtingas koncepcijas ir idėjas iš dalies keičiant ir priimant
nacionalinius teisės aktus, yra pripažįstama ir gerbiama. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad
Lietuvos valdžios institucijos dar kartą patvirtino, jog yra pasiryžusios gerbti Europos
teisinę sistemą ir jos nepažeisti, taip pat skatinti pagarbą žmogaus teisėms.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Lietuva mėgina kontroliuoti tam tikrų mažumų
seksualinės orientacijos propagavimą neabejotinai norėdama visiškai pagrįstai propaguoti
šeimą, kurią sudaro tėvas, motina ir jų vaikai ir kuri yra pagrindinis bet kurios visuomenės
elementas. Kai kas šiuos mėginimus vertina kaip išpuolį prieš žmogaus teises ir atvirą
diskriminaciją. Tačiau, kaip Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
teisingai atkreipia dėmesį savo pateiktoje rezoliucijoje, Lietuvoje vykstanti teisėkūros
procedūra dar anaiptol nėra užbaigta ir atitinkamos priežiūros institucijos šiuo metu
nagrinėja šį teisės aktų projektą atsižvelgdamos į šalies konstitucinius ir tarptautinius
įsipareigojimus.

Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad „bet kurios demokratinės šalies [...] teisė keisti ir
priimti nacionalinius įstatymus be jokio įsikišimo į nacionalinių parlamentų diskusijas“.
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Tačiau tai, kad mes čia diskutuojame šiuo klausimu ir pateikiame tekstus, jau reiškia kišimąsi
ir Lietuvos bei jos piliečių teisių pažeidimą. Tai nepriimtina. Kadangi šie klausimai susiję,
taip pat norėčiau pasinaudoti šia proga kaip Prancūzijos pilietis ir išreikšti savo rūpestį dėl
Prancūzijos konstituciniam teismui perduotos bylos dėl nediskriminavimo, iškeltos ginčijant
Civilinio kodekso straipsnius, kuriuose visiškai suprantamai saugomi šeimos, kaip vyro ir
moters sąjungos, principai.

Sylvie Guillaume (S&D),    raštu. – (FR) Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ryžtingai
ragina Lietuvą nepritarti teisės aktų, pagal kuriuos numatoma skirti baudas už „viešą
homoseksualių santykių propagavimą“, projektui. Patys sau priminkime, kad Europoje
neturi būti vietos homofobijai ir kad Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje akivaizdžiai
draudžiama bet kokia diskriminacija įvairiais skirtingais pagrindais, įskaitant seksualinę
orientaciją. Taryba vis dar sudaro kliūčių priimti svarbiausią direktyvą dėl kovos su
diskriminacija, kuria siekiama užtikrinti vienodą apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos.
Tačiau jau seniai turėjome imtis veiksmų siekdami užkirsti kelią netikėtam tokių įstatymų
kaip šis, kurie yra labai nutolę nuo čia mūsų puoselėjamų vertybių, atsiradimui visoje
Europoje.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Viena iš pirmųjų užduočių, kurios ėmėsi atkurtas
Škotijos parlamentas, buvo pašalinti iš teisyno įstatymą, kuriuo draudžiamas
homoseksualumo „propagavimas“ Škotijos mokyklose. Šį įstatymą priėmė Margaret
Thatcher vadovaujama dešiniųjų junionistų vyriausybė – vyriausybė, kurios Škotijos
gyventojai nelaikė teisėta. Škotijos parlamentas buvo skirtingos nuomonės ir pakeitė
įstatymą padarydamas jį tinkamesnį XXI a. Reikia tikėtis, kad Lietuvos žmonės pasirinks
panašų požiūrį.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Europos Parlamento šūkis „Susivieniję įvairovėje“
yra principas, kuriuo turime vadovautis visame darbe, kurį atliekame Europos Sąjungos
viduje ir už jos ribų. Balsavau už šią rezoliuciją atsižvelgdamas būtent į šį principą, nes
manau, kad Europos Parlamentas, nors gal ir nenorėdamas kištis į šalies vidaus reiklaus,
visada turėtų sugebėti pareikšti savo nuomonę ir veikti kaip rezonatorius siekdamas perteikti
visos Europos visuomenės poreikius. Šiandien priimta rezoliucija pabrėžiama bendra mūsų
Parlamento pozicija Lietuvos Seimo atžvilgiu. Ją sudaro prašymas iš dalies pakeisti
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektą, kuriame numatoma skirti
baudas už „viešą homoseksualių santykių propagavimą“ ir kurį priėmus, kaip tekste aiškiai
pabrėžiama, prie nusikaltimų galėtų būti priskiriamos beveik visos homoseksualumo
išraiškos, jo vaizdavimas arba informavimas apie jį. Todėl manau, kad šiandien mūsų, kaip
EP narių, bet pirmiausia kaip piliečių, pareiga paprašyti Lietuvos parlamento svarbiausio
pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimo principo labui nepritarti naujiems teisės aktams.

David Martin (S&D),    raštu. – Europos Sąjungoje negali būti jokio pakantumo
diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos (ar iš tikrųjų bet kokiais kitais pagrindais). Todėl
palankiai vertinu šią rezoliuciją, kuria griežtai reaguojama į netolerancijos požymius
Lietuvoje ir aiškiai pareiškiama, kad ES institucijos nebus abejingos ir neleis Lietuvai priimti
įstatymų, kuriais diskriminuojama dalis visuomenės.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Pirmiausia noriu pabrėžti, kad kova su bet kokia
diskriminacija, ypač diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, yra vienas iš pagrindinių
Europos Sąjungos principų. Dabar šioje srityje turime priėmę daug europinių teisės aktų,
taigi šis principas gali būti visapusiškai įgyvendintas visose mūsų valstybėse narėse.
Turėtume stoti į kovą su homofobija čia, Europos Parlamente, ir mūsų nacionaliniuose
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parlamentuose. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tekstas, dėl kurio šiandien
diskutuojame, dabar yra tik teisės aktų projektas, kurį pasiūlė tik keletas Lietuvos parlamento
narių.

Be to, šį pasiūlytą pakeitimą, kurį priėmus viešas homoseksualių santykių propagavimas
būtų laikomas nusižengimu, atvirai sukritikavo Lietuvos prezidentė ir vyriausybė. Tad
neskubėkime pasmerkti šalies ar jos vyriausybės. Užuot tai darius, paraginčiau kolegas EP
narius iš Lietuvos užtikrinti, kad šalis griežtai laikytųsi Bendrijos teisės, ypač Pagrindinių
teisių chartijos 21 straipsnio, kuriuo draudžiama bet kokia diskriminacija.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Piliečių lygybė – tai principas, dėl kurio
Europa per dažnai eina į kompromisą. Norėtume matyti ją reaguojant į kiekvieną šio
principo pažeidimą. Šioje rezoliucijoje nepritariama įstatymo, kuriuo būtų pažeistas
Lietuvos piliečių lygybės principas dėl jų seksualinės orientacijos, už kurią jie net būtų
baudžiami, priėmimui. Palankiai vertinu šią rezoliuciją ir neabejotinai balsavau už ją.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Viena iš ES institucijų ir valstybių narių pareigų – užtikrinti,
kad Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos
neatsižvelgiant į seksualinę orientaciją, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje,
Europos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. Šis
pasiūlymas dėl rezoliucijos su šia pareiga suderinamas: jame įspėjama, kad Lietuvos valstybė
diskredituoja laisvės idėją ir lygybės bei nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos
principą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija (EŽTK) užtikrinama, kad skirtingos seksualinės orientacijos asmenys nebus
diskriminuojami. Pasirašydama Lisabonos sutartį Lietuva taip pat tapo EŽTK pasirašiusiąja
šalimi. Europos Parlamentas mano, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo priėmimas Lietuvos parlamente yra akivaizdus Sutarties
pažeidimas. EP taip pat ragina Lietuvos vyriausybę susilaikyti nuo bet kokių papildomų
teisės aktų šiuo klausimu pakeitimų ir įtraukti seksualinę orientaciją į sąrašą, kuriame
nurodyti pagrindai, kuriais remiantis įgyjama teisė į apsaugą. Balsuojant susilaikiau, nes,
mano nuomone, nėra aišku, kokiu mastu šiuo atveju ES kišasi į valstybės narės vidaus
reikalus.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) ES institucijų ir valstybių narių pareiga užtikrinti, kad
Europos Sąjungoje žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir skatinamos neatsižvelgiant
į seksualinę orientaciją, kaip numatyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje. Todėl svarbu
paraginti Lietuvos valdžios institucijas nepriimti įstatymo, prieštaraujančio lygybės ir
nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos principui.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Mums dar kartą teko paraginti Seimą
nepritarti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų projektui, įtraukti seksualinę
orientaciją į pagrindų, kuriais remiantis įgyjama teisė į apsaugą pagal Švietimo įstatymo
nuostatas, sąrašą, leisti nepilnamečiams nevaržomai pasiekti informaciją apie seksualinę
orientaciją ir paaiškinti teisės aktuose dėl reklamos numatytą draudimą, nors pripažįstame
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės keliais atvejais priimtą tvirtą poziciją,
smerkiančią homofobinių teisės aktų projektą, nes jis galėtų pakenkti Lietuvos piliečiams
ir Lietuvos įvaizdžiui, ir raginame prezidentę vetuoti Administracinių teisės pažeidimų
kodekso pakeitimus, jei jie būtų priimti.
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Licia Ronzulli (PPE),    raštu. – (IT) 2010 m. Lietuvos parlamentas patvirtino
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimą, kuriuo įgyvendinamas 2009 m.
priimtas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

Priėmus šį pakeitimą būtų uždrausta žiniasklaidoje propaguoti seksualinius santykius ar
kitokį homoseksualų elgesį, neįtvirtintą konstitucijoje ar civiliniame kodekse, ypač
atsižvelgiant į žiniasklaidos įtaką vaikų emociniam ir psichiniam vystymuisi.

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje
tvirtinama, kad kiekvienas asmuo turi teisę į saviraiškos laisvę. Tačiau naudojimasis šiomis
laisvėmis taip pat siejamas su pareigomis ir už jų nevykdymą gali būti skiriamos įstatyme
numatytos baudos, būtinos siekiant apsaugoti viešąją moralę.

Reaguodama į rinkos dinamiką žiniasklaida per dažnai neatsižvelgia į vaikus kaip asmenis,
kurių emocinę būseną galima labai lengvai paveikti. Turėtų būti užsibrėžtas bendras tikslas
kreipti didesnį dėmesį į klausimus, susijusius su vaikais ir paaugliais, o tai reiškia, kad reikia
dirbti su įvairias žiniasklaidos specialistais ugdant tvirtą jų bendros atsakomybės jausmą.

Michèle Striffler (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės
pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Įsigaliojus Lisabonos
sutarčiai tarpparlamentinis (Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų) dialogas tapo
labai svarbia Europos Sąjungos savybe. Be to, Europos Sąjunga grindžiama neginčijamomis
vertybėmis, įskaitant kovą su bet kokia diskriminacija, kurias visą savo kadenciją remsiu.

8. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)

(Posėdis sustabdytas 14.20 val. ir pratęstas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)

10. Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl Komisijos pirmininko
pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai
pareiškimo dėl krikščionių padėties religijos laisvės atžvilgiu.

Norėčiau paprašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
Catherine Ashton tarti žodį.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai. – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad
visapusiškai pritariu šio Parlamento rūpesčiui dėl religinėms mažumoms priklausančių
asmenų ir asmenų, kovojančių už religijos laisvę, pastaruoju metu patiriamo smurto.

Pareiškiau nuomonę šiuo klausimu visiškai neseniai, sausio 6 d., kai stačiatikių Kalėdų
išvakarėse lankiausi Betliejuje ir Kristaus gimimo bažnyčioje. Nuvykau ten siekdama pabrėžti
būtinybę užtikrinti nevaržomą galimybę viso pasaulio religinėms grupėms rinktis ir melstis.
Taip pat pabrėžiau, kad Europos Sąjunga smerkia bet kokią netoleranciją ir smurtą prieš
žmones dėl jų tikėjimo, kad ir kur tai vyktų. Be to, griežtai pasmerkiau pastaruosius
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teroristinius išpuolius Irake ir Egipte, įvykdytus maldos vietose, taip pat Pandžabo
gubernatoriaus Salmaano Taseero nužudymą Pakistane.

Šie išpuoliai nepriimtini: juos vykdo ekstremistai, įgyvendinantys netolerancijos
darbotvarkę, kurie turi būti pasmerkti ir jiems turi būti pasipriešinta. Gerbiami EP nariai,
šiandien pasaulyje pernelyg dažnai pažeidžiamos asmenų žmogaus teisės dėl jų religijos
ar tikėjimo. Aukos nepriklauso kuriam nors vienam tikėjimui ar vienam regionui. Deja,
religinės netolerancijos rykštė neaplenkė nė vienos pasaulio dalies.

Bet kokia asmenų diskriminacija ar smurtas prieš juos nesuderinami su vertybėmis, kurias
Europos Sąjungoje puoselėjame. Kiekvienas pažeidimas turi būti vertinamas rimtai ir
pasmerktas vienodai griežtai neatsižvelgiant į tai, kur jis padarytas ar kas tapo jo auka, nes,
kaip žinome ir pripažįstame, žmogaus teisės yra visuotinės.

Seniai Vidurio Rytuose įsikūrusius krikščionių bendruomenės susiduria su sunkumais,
daug jų narių kai kuriose šalyse perkelta ir jų gretos visame regione nyksta. Europos Sąjunga
netylės matydama tokią jų padėtį. Laikome jų reikalavimą gerbti jų, kaip savo šalies piliečių,
teises visiškai teisėtu. Kiekvienas asmuo turi teisę į sąžinės ir tikėjimo laisvę ir kiekvienos
valstybės pareiga užtikrinti, kad ši teisė būtų gerbiama.

ES pasiruošusi stiprinti bendradarbiavimą su vyriausybėmis, kad būtų kovojama su
netolerancija ir ginamos žmogaus teisės. Neturime pakliūti į spąstus, kuriuos mums spendžia
ekstremistai ir teroristai: turime atsispirti manipuliavimui religija skatinant nesutarimus
jos pagrindu. Geriausias atsakas ekstremistams – vieningas tarptautinis frontas, grindžiamas
visuotinėmis religijos ir tikėjimo laisvės normomis.

Europos Sąjungos iniciatyva JT Generalinėje Asamblėjoje parengta rezoliucija dėl bet kokios
netolerancijos ir diskriminacijos panaikinimo, kuri buvo priimta bendru sutarimu 2010 m.
gruodžio mėn. Kiekvienais metais dedame bendras pastangas dėl tokio sutarimo, kad
tarptautinė bendruomenė galėtų duoti tvirtą ir vieningą signalą. Svarstome galimybę imtis
dar vienos iniciatyvos sutelkti tvirtą tarpregioninę paramą šioje srityje per ateinančią
kovo mėn. JT Žmogaus teisių tarybos sesiją. Taip pat keliame klausimą dėl religijos ar
įsitikinimų laisvės plėtodami dialogą žmogaus teisių klausimu su trečiosiomis šalimis ir
raginame jas naikinti diskriminaciją ir netoleranciją.

Mūsų delegacijos atidžiai stebi padėtį šioje srityje visame pasaulyje ir kitame Europos
Sąjungos metiniame pranešime dėl žmogaus teisių, kuris bus pateiktas šių metų pavasarį,
bus aptarta religinių mažumų padėtis visame pasaulyje.

Gerbiami EP nariai, esu visapusiškai įsipareigojusi užtikrinti, kad klausimas dėl religijos ar
įsitikinimų laisvės ir toliau būtų prioritetinis mūsų darbotvarkės klausimas. Per kitą Užsienio
reikalų tarybos susitikimą, kuris vyks sausio 31 d., šį klausimą vėl kelsiu ir kalbėsiu apie
tai, kaip Europos Sąjunga galėtų sustiprinti savo pastangas remti religijos laisvę.

Pirmininkas.   – Baroniene C. Ashton, labai džiaugiuosi matydamas jus Europos Parlamente
šiais naujaisiais metais. Nelabai dažnai turime galimybę aptarti su jumis tokius svarbius
Europos Sąjungos užsienio politikos klausimus, taigi labai dėkoju jums, kad atvykote čia.

Elmar Brok,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, pažadėjote
mums dažniau lankytis Europos Parlamente ir, tikiuosi, savo pažado laikysitės. Manau,
kad jums, baroniene C. Ashton, ir visiems kitiems svarbu matyti, kad plati Europos
Parlamento dauguma remia šį klausimą ir kad tai nėra įprasta pavienė rezoliucija, o
nuosekliai įgyvendinamų priemonių tąsa.
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Esate teisi teigdama, kad privalome užtikrinti, jog netolerancija ir smurtas prieš žmones
dėl jų religijos neatsižvelgiant į tai, kokią konkrečią religiją jie išpažįsta, būtų laikomi
nepriimtinais. Tačiau akivaizdu, kad 75 proc. per pastaruosius keletą metų dėl religijos
įvykdytų išpuolių buvo nukreipti prieš krikščionis. Krikščioniška Europa privalo pasitikėti
savo jėgomis ir gintis. Europa šiuo klausimu negali toliau tylėti. Daug išpuolių vykdoma
musulmoniškose šalyse, bet ne tik. Krikščionys taip pat persekiojami, pvz., Kinijoje ir kitose
šalyse. Neturime taikstytis su smurtine diskriminacija ar teroro aktais. Bausti asmenis
mirties bausme už tai, kad jie atsivertė į krikščionybę, nepriimtina, nepriimtini ir teroro
aktai, teroristinės organizacijos ir tai, kad viešojo sektoriaus institucijos, kurios pačios už
tai nėra atsakingos, žiūri į šiuos aktus pro pirštus. Dėl to tūkstantmetė daugelyje šalių,
įskaitant Siriją, Turkiją, Iraką ir Iraną, gyvenančių krikščionių grupių ir bendruomenių
tradicija baigia išnykti. Jeigu prieš krikščionis Betliejuje, Kristaus gimimo vietoje, ir toliau
bus taikomas spaudimas, greitai ten jų nebeliks. Egipte gyvenančių koptų krikščionių
padėtis yra ypatinga problema, kurią labai rimtai vertiname. Šiuo atveju negalime kalbėti
apie mažumas.

Todėl norėčiau pabrėžti du rezoliucijoje keliamus reikalavimus. Pranešimuose žmogaus
teisių klausimu, kuriuos rengia Europos Sąjungos institucijos, įskaitant jūsų organizaciją
ir Europos Parlamentą, turi būti pateikiamos aiškios nuorodos į krikščionių persekiojimą.
Krikščionybės klausimui spręsti Išorės veiksmų tarnybai turi būti skirta lėšų ir žmogaus
teisių bei religijos laisvės klausimai turi atlikti svarbų vaidmenį sutartyse, kurias pasirašome
su kitomis šalimis.

Hannes Swoboda,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton,
dėkoju už jūsų konkretų pareiškimą.

Dažnėjantys išpuoliai prieš krikščionis ir stiprėjanti religinė netolerancija kelia labai didelį
nerimą. Turime aiškiai pareikšti, kad smerkiame tokius veiksmus, nes remiame religinę
toleranciją, laisvę ir įvairovę. Norėčiau dar kartą išreikšti mūsų gilią užuojautą ir
apgailestavimą dėl išpuolių prieš koptus krikščionis Egipte. Tai buvo skaudus smūgis ne
tik patiems koptams krikščionims, bet ir išpuolis prieš toleranciją, kuri Egipte tebėra plačiai
paplitusi. Sakau „tebėra“ sąmoningai, nes dabar, deja, jai kilo pavojus.

Savo frakcijos vardu norėčiau išreikšti labai gilų apgailestavimą dėl to, kaip elgiamasi su
krikščionimis Irake. Nušalinant nuo valdžios Saddamą Husseiną nebuvo siekta
netolerancijos krikščionių atžvilgiu, kurią dabar matome. Tačiau netolerancijos yra ir tarp
skirtingų musulmonų grupių. Todėl mūsų frakcija mano, kad labai svarbu imtis ryžtingų
veiksmų kovojant su netolerancija kitokioms religinėms pažiūroms, ypač religinių mažumų.

Retai kada teikiu rašytinius pareiškimus, bet džiaugiausi, kad šiuo atveju prisijungiau
L. Maurero kvietimu, nes mums labai svarbu kovoti su stiprėjančia netolerancija ir siekti
ją kartu įveikti. Esu patenkintas, kad turime bendrą rezoliuciją ir bendrą pagrindą veikti.

Tačiau savo frakcijos vardu taip pat aiškiai pareiškiu, kad smerkiu šiuos išpuolius prieš
krikščionis, ne tik pastaruoju metu įvykdytus smurtinius aktus, bet ir kitokią diskriminaciją,
ir ypač norėčiau pareikšti, kad labai apgailestauju dėl stiprėjančios islamofobijos kai kuriuose
Europos visuomenės sluoksniuose. Reikia pripažinti, kad ji tiesiog netinkama ir nepagrįsta,
bet ja kai kurios radikaliosios musulmonų jėgos remiasi kaip dar vienu argumentu
siekdamos rasti priežastį, motyvą ir pasiteisinimą diskriminuoti krikščionis ar net vykdyti
prieš juos išpuolius.
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Mes visi, kad ir kokios būtų mūsų asmeninės religinės pažiūros, turime pripažinti, kad
žmonės turi teisę taikiai praktikuoti savo religiją. Agresyvi smurtaujanti mažuma, ar tai
būtų musulmonai, krikščionys, judaistai ar kito tikėjimo bendruomenių nariai, niekada
negali pasiteisinti dėl išpuolių prieš kitas religines bendruomenes.

Marietje Schaake,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, religiniai įsitikinimai yra
asmeninis reikalas ir skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Valstybės pareiga
– ginti visus piliečius neatsižvelgiant į jų įsitikinimus ir suteikti jiems galimybę nekliudomai
burtis į grupes ir praktikuoti savo religiją bet kur pasaulyje. Pažvelgus į tai, kas vyksta
šiandieniniame pasaulyje, susidaro labai niūrus vaizdas: nuo bahajų Irane iki koptų Egipte,
nuo šventvagystės įstatymo Pakistane iki išpuolių prieš krikščionis ar išpuolių maldos
vietose Irake ir Nigerijoje. Šiandien pabrėžiame sustiprėjusi smurtą konkrečiai prieš
krikščionis, dėl kurio yra pagrindo labai susirūpinti. Nepaprastai skaudu, kad žmonės puola
ir yra puolami religijos vardu ir šių išpuolių aukomis tampa visų religijų atstovai.

Nepriimtina matyti, kad kai kurie asmenys, ekstremistai, renkasi smurtą ar net terorizmą
ir tai daro Dievo ar religijos vardu, taigi tvirtina, kad kalba kitų vardu, ar net siekia būti
aukščiau įstatymo, taip susiedami daugybę nekaltų žmonių su šiuo smurtu.

Bet neapsigaukime. Pasitikėdami ekstremistais daugiau, nei jie to verti, pritardami tam,
kad tarp religijos ir terorizmo yra ryšys, pažeisime daugumos tikinčiųjų, kurie taikiai
praktikuoja savo tikėjimą, teises. Terorizmas yra politinis reiškinys ir nusikaltimas. Religija
niekada negali būti įtikinama ar priimtina priežastis griebtis smurto ar pažeisti žmogaus
teises. Tai vyksta per dažnai, yra ne tik smurtaujama, bet ir varžoma saviraiškos laisvė, pvz.,
piktnaudžiaujant šventvagystės įstatymais.

Žmonės niekada neturėtų gyventi baimėje dėl savo religijos ar įsitikinimų ir Europos
Parlamentas elgiasi teisingai atvirai pasisakydamas prieš ekstremistų vykdomus aktus,
nukreiptus prieš krikščionis, ir remdamas tuos, kurie smerkia šį ekstremizmą.

Nicole Kiil-Nielsen,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, baroniene
C. Ashton, ponios ir ponai, koptų krikščionių žudynės Aleksandrijoje sukėlė tarptautinės
bendruomenės pasipiktinimą. Rytuose gyvenančių krikščionių padėtis apskritai kelia
nerimą: Irake, Libane ir net Palestinoje, kurią krikščionys laiko savo Šventąja žeme ir kurią
jie priversti palikti, nuvarginti pažeminimo, patiriamo Izraeliui okupavus Palestiną.

Džiaugiuosi, kad mūsų rezoliucijoje dėl religijos laisvės šis klausimas aiškinamas plačiai ir
kad joje primenamos pagrindinės teisės: teisė tikėti ar netikėti, teisė pasirinkti religiją
nepatiriant dėl to diskriminacijos. Nors mūsų tekste visiškai teisingai minimi pastaruoju
metu pasaulyje padažnėję išpuoliai ir žudynės, taip pat turime pripažinti, kad kai kuriose
Europos šalyse pagarbai šiai religijos laisvei iškilo pavojus.

Dažnai tenka būti netolerancijos aktų liudininkais: niekinamos žydų ir musulmonų kapinės,
girdimos antisemitiškos ir antiislamiškos kalbos. Tokie veiksmai, kaip Šveicarijos balsavimas
už draudimą statyti minaretus ir ekstremistinių partijų, reiškiančių netolerantišką požiūrį
į kai kurias bendruomenes, atsiradimas yra ženklai, bylojantys apie būtinybę kovoti už tai,
kad Europos Sąjungoje būtų išsaugota pasaulietiškų principų viršenybė. Pabėgėliai,
prieglobsčio prašytojai, tautinės ir religinės mažumos susiduria su nerimą keliančiais
dažnėjančiais jų visuotinių pagrindinių teisių pažeidimais.

Europa turėtų rodyti tolerancijos ir bendruomenių dialogo pavyzdį. Rytų krikščionys vis
dažniau įtariami atstovaujantys Vakarų interesams ir tikslams, o musulmonai siejami su
radikaliuoju islamu ir terorizmu.
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Jeigu leisite, perskaitysiu dvi eilutes iš Louiso Aragono poemos: „Celui qui croyait au ciel,
celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat“ („Ir to, kuris tikėjo
Dievą, ir to, kuris netikėjo, kraujas toks pats raudonas ir toks pats ryškus“).

Konrad Szymański,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, ponia C. Ashton,
pirmiausia norėčiau padėkoti jums, kad taip greitai sureagavote į įvykius Aleksandrijoje.
Labai svarbu, kad reaguotume greitai ir prognozuojamai, nes tai reiškia, kad pasaulis
klausosi mūsų atidžiau.

Krikščionys šiandien yra neabejotinai labiausiai apleista bendruomenė pasaulyje. Kasmet
170 000 krikščionių visame pasaulyje patiria teisinę diskriminaciją, išpuolius ir net yra
žudomi. Visi tie, kas tvirtina remiantys žmogaus teises, turi aktyviai ginti religijos laisvę.
Klausimas dėl religijos laisvės turi būti keliamas derybose dėl vystomosios pagalbos su
tokiomis šalimis, kaip Afganistanas, Irakas ir Sudanas. Kinija, Indija ir Vietnamas turi išgirsti
mūsų požiūrį į religijos laisvę derėdamosi dėl prekybos su Europos Sąjunga. Turime
sustiprinti savo kaimynystės politiką tokių šalių, kaip Egiptas, atžvilgiu. Galiausiai mūsų
diplomatija turi reaguoti į kiekvieną teisės į religijos laisvę pažeidimą. Taigi priemonių
turime, tik reikia jomis pasinaudoti. Taip pat turime įtikinti pasaulį, kad po daugybės
tylėjimo šiuo klausimu metų krikščionių laisvė mums iš tikrųjų yra svarbi. Pasaulis klausys
mūsų tik tuo atveju, jeigu bus įtikintas, kad šis klausimas mums iš tikrųjų rūpi. Kitaip
negalime tikėtis, kad mūsų politika šioje srityje bus sėkminga.

Kyriacos Triantaphyllides,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, pagal JT
chartiją kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Kiekvieno asmens teisė
išpažinti tikėjimą ar net neturėti jokių religinių įsitikinimų turi būti ginama ir visų gerbiama.
Manome, kad religija negali būti manipuliuojama politiniuose konfliktuose. Šia rezoliucija
smerkiame visus pastaruoju metu įvykdytus išpuolius Aleksandrijoje ir kitur ir reiškiame
užuojautą aukų šeimoms.

Okupacinis Turkijos režimas Kipre ėmėsi precedento neturinčių veiksmų ir jėga nutraukė
okupuoto Rizokarpazo miesto Šv. Sinesijaus cerkvėje vykstančias mišias. Šiuo veiksmu
buvo pažeistos atskirtųjų Graikijos kipriečių pagrindinės žmogaus teisės, pvz., jų teisė į
religijos laisvę. Panašiai buvo nutrauktos mišios per Trijų karalių šventę Yialousa mieste
remiantis nepagrįstais kaltinimais, kad laiku nebuvo gautas leidimas.

Šiais veiksmais akivaizdžiai pažeidžiami 1975 m. rugpjūčio 2 d. pasirašytas Trečiasis Vienos
susitarimas, Europos žmogaus teisių konvencijos 3 ir 9 straipsniai, ES pagrindinių teisių
chartijos 10 straipsnis ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnis. Griežtai
smerkiame okupacinio režimo veiksmus, kuriais šiurkščiai pažeistos pagrindinės žmogaus
teisės.

Į juos turi būti neatidėliotinai sureaguota. Pagarba įsitikinimams ir teisėms turi būti
principinės svarbos klausimas Europos Sąjungai.

Fiorello Provera,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pastaruoju
metu Egipte ir Irake įvykdyti teroro aktai yra nusikaltimai, rodantys tik vieną, tačiau tragišką
krikščionių bendruomenių visame pasaulyje ir ypač Vidurio Rytuose persekiojimo aspektą.

Didžiausią nerimą instituciniu požiūriu kelia sistemingas krikščionių pilietinių teisių
varžymas, pvz., neleidžiant jiems statyti bažnyčių, eiti valstybės ar kariuomenės pareigūnų
pareigų ir, be kitų dalykų, laisvai praktikuoti savo religijos. Dėl dviejų priežasčių – terorizmo
ir diskriminacijos – šimtai tūkstančių žmonių priversti palikti šias šalis. Irake, pvz., daugiau
kaip 60 proc. krikščionių, o tai sudaro apie 600 000 žmonių, buvo jėga ištremti.
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Šis Parlamentas kovoja už žmonių teisę emigruoti. Tačiau šiuo atveju ištisoms
bendruomenėms nesuteikiama teisė gyventi savo pačių šalyje. Terorizmo aktais siekiama
išstumti krikščionybę iš arabų šalių masiškai žudant krikščionis. Turi būti imtasi veiksmų,
įskaitant karinius, kovojant su tokiu terorizmu ir užkertant jam kelią.

Europa, kuri istoriškai yra krikščioniška ir gina žmogaus teises, privalo taikyti spaudimą
šio regiono šalių vyriausybėms reikalaudama, kad šios gerbtų savo piliečių teises.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Pone pirmininke, sąžinės laisvė neabejotinai yra labai svarbi
laisvė. Dievas negali norėti, kad laikytumės tikėjimo įstatymų prievarta.

Dėl šios laisvės žmones žiauriai persekiojo komunistiniai režimai. Šiandien turėtume drąsiai
pasipriešinti ir pareikšti, kad islamo šalyse smurto išpuoliai pirmiausia vykdomi prieš
krikščionis. Pritariu tam, kad turėtume pasmerkti žiaurias fanatikų įvykdytas žudynes.

Tačiau kalbama ne vien tik apie ekstremizmą. Kai kuriose šalyse dauguma gyventojų yra
musulmonai ir net būdami nuosaikių pažiūrų jie vertina krikščionis kaip antrarūšius
piliečius. Atsivertimas į krikščionybę draudžiamas ar net už tai baudžiama mirties bausme.
Tačiau Vakaruose, kad ir ką kalbėtų N. Kiil-Nielsen, žmonėms nedraudžiama atsiversti į
islamą, jeigu jie to nori.

Tose pačiose musulmoniškose šalyse kiekvieno, kuris iš tikrųjų, arba kaip manoma pagal
turimą informaciją, kritikuoja islamą, gali ištikti toks pats likimas. Ypač turėtų būti panaikinti
įstatymai, kuriais tariamai siekiama bausti už šventvagystę. Aiškiai raginame Pakistaną
panaikinti vargšės moters, kurią apkaltino jos kaimynai, atžvilgiu priimtą kaltinamąjį
nuosprendį.

Galime kalbėti, kiek norime, bet vien gražių žodžių nepakanka. Privalome veikti ir aiškiai
duoti suprasti šioms valstybėms, kad mūsų tarpusavio santykiai priklausys nuo to, ar jos
yra pasiruošusios gerbti sąžinės laisvę.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
norėčiau nuoširdžiai padėkoti Komisijos narei už kalbą, nes mūsų rezoliucijos šiuo klausimu
tikslas – visų labui užtikrinti didesnę religinių mažumų apsaugą.

Tačiau, baroniene C. Ashton, kalbant labai nuoširdžiai, atvirai ir draugiškai, norėčiau
atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką: jeigu turėsite kantrybės dar kartą perskaityti ką tik
savo pasakytos kalbos tekstą, pastebėsite, kad sugebėjote pasakyti visą kalbą nė karto
nepavartodama būdvardžio „krikščioniškas (-a)“. Tai mane stulbina, nes mūsų institucijose
iš tikrųjų juntamas sumišimas ir šiuo požiūriu žaidžiame fundamentalistų, linkusių sieti
krikščionių buvimą Vidurio Rytuose ir kitose pasaulio dalyse būtent su Vakarais ir Europa,
žaidimą.

Mano draugai krikščionys iš Irako ir mūsų draugai krikščionys iš Palestinos yra arabai,
mąstantys arabų kalba, mylintis savo šalį, jos istoriją ir kultūrą ir visapusiškai priimantys
jos žmonių mentalitetą. Todėl norėčiau paklausti jūsų, baroniene C. Ashton, ar mums
nevertėtų nuodugniai ir atidžiai pasižiūrėti į save pačius ir į tai, kaip iki šiol vertinome šį
klausimą, nes mūsų stiprioji pusė – vadinti daiktus tikraisiais vardais.

Privalome padaryti štai ką: privalome vadinti neapykantą žydams antisemitizmu,
neapykantą musulmonams – islamofobija, o neapykantą krikščionims įvardyti taip, kaip
ji to verta, nes tik taip mums pavyks įtraukti kiekvieną šiose šalyse, kam brangus teisingumas
ir laisvė.
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Toks mano klausimas jums ir norėčiau paprašyti, kad į jį konkrečiai atsakytumėte. Netrukus
ketiname pasirašyti susitarimą su Iraku. Siūlau prekybos susitarimo principus papildyti
tinkamomis taisyklėmis, kad mainais už įsipareigojimą gerbti teises šalis gautų ekonominę
naudą. Padarykime kažką konkretaus visų labui, bet turime tai atlikti greitai ir tinkamai,
nes pasaulis laukia signalo iš Europos.

Richard Howitt (S&D).   – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau priminti žodžius,
surašytus Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Cituoju: „Kiekvienas turi teisę į minties,
sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę
išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai,
mokant, praktikuojant tikėjimą, laikant pamaldas ir atliekant apeigas.“ Šie žodžiai reiškia,
kad šių laisvių apsauga yra neatsiejama ir neatskiriama visų žmogaus teisių apsaugos dalis.
Mūsų ryžtas jas ginti neturėtų silpnėti.

Jie taip pat aiškiai reiškia, kad turėtume imtis veiksmų, nukreiptų prieš bet kokį persekiojimą
dėl religijos. Yra persekiojami visų religijų atstovai ir ši problema egzistuoja daugelyje šalių,
įskaitant – būkime sąžiningi – kai kurias mūsų pačių Europos Sąjungos valstybes nares.
Tyrimų centro „Pew Research Center for the People & the Press“ duomenimis, 70 proc.
visų pasaulio gyventojų, kurių yra 6 mlrd., gyvena šalyse, kuriose labai varžoma religinių
įsitikinimų ar religijos praktikavimo laisvė.

Asmeniškai esu tvirtai įsitikinęs, kad religija gali būti gėrio jėga, ir šios nuostatos laikosi
Tikybos taryba mano paties rinkimų apygardoje Rytų Anglijoje, skatinanti tarpusavio
supratimą – vaidmenį, kuris atspindėtas pačios Europos Sąjungos įsipareigojimuose dėl
dialogo, kaip pabrėžta mūsų rezoliucijoje. Bet žinau, kad kai neapykantą propaguojantis
dvasininkas Terry Jones, grasinęs sudeginti Koraną, pasakė ketinąs atvykti kurstyti
neapykantos į Lutono miestą, kuris taip pat yra mano rinkimų apygardoje, jam buvo
atsakyta, kad jis čia nelaukiamas.

Tolerancija, dialogas, tarpusavio pagarba ir supratimas kai kuriems yra jų tikėjimo dalis.
Kitiems tai savaime vertybės. Bet kuriuo atveju tai vertybės, kurias turėtume remti ir gerbti.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Pone pirmininke, fanatizmas, nukreiptas prieš kitų
žmonių religiją, yra žiaurus ir visi, kas siekia išsaugoti demokratiją, privalo jį pasmerkti ir
su juo kovoti. Todėl labai svarbu, kad šiandien reiškiame savo solidarumą su visais pasaulio
žmonėmis, kurie yra persekiojami dėl savo religijos.

Siaubingomis žudynėmis, kurias įvykdė organizacijos „al-Qaeda“ atstovai Irake ir Egipte,
ir islamo fundamentalistų grasinimais Rytuose gyvenantiems krikščionims iš tikrųjų
siekiama vieno dalyko: sukelti įtampą tarp religijų, sukurstyti neapykantą, supriešinti
bendruomenes ir išprovokuoti civilizacijų susikirtimą. Šis mėginimas destabilizuoti padėtį
Europoje nepavyks, nes jis nepavyko Prancūzijoje, kurios visa musulmonų bendruomenė,
žinoma, iš karto pasmerkė šiuos žiaurius aktus.

Šiandien turime oficialiai vėl patvirtinti visų mažumų teisę nekliudomai ir saugiai praktikuoti
savo religiją bet kur pasaulyje, įskaitant mūsų Europą. Privalome ginti religinį pliuralizmą,
toleranciją ir tarpusavio supratimą ir čia, Europoje, ir visur kitur pasaulyje. Todėl puoselėju
viltį, kad Tunise prasidėjusi demokratinė revoliucija netrukus pasieks kitas šalis ir pagarbos,
tolerancijos vertybės ir sekuliarizmas išplis.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Pone pirmininke, labai dėkoju, baroniene C. Ashton, kad
šiandien čia atvykote. Argi daugybę kartų nediskutavome čia, šiame Parlamente, dėl
krikščionių padėties Somalyje, Sudane, Egipte, Sirijoje, Turkijoje, Irake, Irane, Afganistane
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ir Malaizijoje? Argi šis Parlamentas, mano frakcija ir aš pats nepateikėme daugybės klausimų
dėl sistemingo krikščionių šiose islamo šalyse naikinimo? Atsižvelgdamas į tai manau, kad
laikas kalboms ir skambiems pareiškimams praėjo. Dabar atėjo laikas veikti.

Turiu du konkrečius klausimus baronienei C. Ashton. Pirmiausia, nors Išorės veiksmų
tarnybos kompetencijos sritis turėtų būti ribota, yra viena užduotis, kurią ši tarnyba turėtų
labai rimtai vertinti: ji turi ginti persekiojamus krikščionis. Todėl tarnyboje turi būti įsteigtas
atskiras skyrius, kuris būtų atsakingas už šią užduotį.

Antra, Europos Sąjunga yra pasirašiusi dvišalius susitarimus su visomis šiomis šalimis. Šie
susitarimai turi būti įšaldyti šiandien pat! Šių šalių vyriausybėms turi būti taikomas
ekonominis spaudimas, kol jos parodys, kad užtikrino krikščionims saugesnes sąlygas.

Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į šiuos du konkrečius mano pateiktus klausimus.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Pone pirmininke, Europos vieningųjų
kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji nedalyvavo rengiant šiandien mums
pateiktą rezoliuciją.

Mes, žinoma, smerkiame visus terorizmo aktus neatsižvelgdami į tai, kas juos įvykdė ar
kas tapo jų auka ir kur jie buvo įvykdyti. Tačiau mūsų frakcijos nariai tvirtai tiki
pasaulietiniais principais ir pasaulietine visuomene. Todėl, žinoma, smerkiame šventvagystę.
Tai reiškia, kad tvirtai tikime minties laisve, sąžinės laisve ir religijos laisve, kuri apima
laisvę tikėti ar netikėti, pasirinkti religiją, pakeisti religiją ir nekliudomai praktikuoti bet
kurią pasirinktą religiją.

Tai taip pat reiškia, kad esame tvirtai įsipareigoję siekti, kad religija liktų atskirta nuo
politikos, ir smerkiame fundamentalizmą Europoje ir visur kitur, kuris dažnai atsiranda
kaip atsakas į socialinius neramumus ir netinkamą viešąją politiką, nepadedančią spręsti
šių problemų.

Manome, kad ši rezoliucija – žingsnis netinkama kryptimi. Trumpai kalbant tarčiau, kad
ji nėra pakankamai suderinta, ypač palyginti su pasiūlymu, kurį pateikė mano frakcija.
Manome, šia rezoliucija sudaromas įspūdis, kad krikščioniška Europa ar, tiksliau sakant,
Europos krikščionių bendruomenė skuba į pagalbą viso pasaulio krikščionims. Nemanome,
kad tai geriausias būdas kovoti su šiomis besiformuojančiomis sektantiškomis nuostatomis.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Pone pirmininke, bendroje rezoliucijoje pagrįstai keliamas
klausimas dėl agresijos prieš religines mažumas pačioje Europoje. Lygiai prieš mėnesį žydų
tautybės studentas mano šalyje, Nyderlanduose, parašė štai ką: „Man kelia nerimą
paradoksas, būdingas religijos laisvės apsaugai. Jeigu jau čia nesijaučiu saugus ir rytoj
turėsiu iš čia išvykti, kur tada galiu gyventi? JK ar Prancūzijoje? Ne, ta pati problema
egzistuoja ir ten.“ Tad noriu paklausti štai ko: ar Europa siekia, kad ateityje nė vienoje iš
jos valstybių narių nebūtų žydų bendruomenių? Tai rimtas Europos dvasinių vertybių
išbandymas.

Tas pats pasakytina ir apie Europos požiūrį į beveik užmirštą krikščionių grupę Vidurio
Rytuose – Palestinos krikščionių mažumą Gazos ruože ir Vakarų krante. Šie krikščionys
turi teisę tikėtis konkrečios paramos iš Europos Sąjungos, ypač kai krikščionių organizacijos
deda didžiules pastangas, kad suteiktų tikruosius namus neįgaliems Palestinos vaikams
neatsižvelgiant į jų tikėjimą. Palestinos krikščionys susiduria su didžiuliais sunkumais darbo
rinkoje, ypač savarankiškai dirbančių verslininkų sektoriuje. Vengdami problemų jie įprastai
tyli apie savo kasdienes problemas. Ponia vyriausioji įgaliotine, Taryba ir Komisija, kaip
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svarbios paramos Palestinos bendruomenei teikėjos, turi pasirūpinti ir jų interesais bei
išgirsti jų balsus.

Diane Dodds (NI).   – Pone pirmininke, džiaugiuosi turėdama galimybę kalbėti man artimu
klausimu. Kaip krikščionei protestantei man tapo akivaizdu, ypač per pastaruosius metus,
kad krikščioniškų įsitikinimų raiška dideliu mastu laikoma nepriimtina visuomenėje, kuri
nori, kad atsisakytume bet kokių savo tvirtų įsitikinimų, ir kurioje gyvendami visi
privalėtume tikėti tą patį arba netikėti nieko.

Šis įsitikinimų puolimas kai kuriose pasaulio dalyse krikščionių atžvilgiu vykdomas
agresyviau. Šiais metais minime 400-ąsiais Karaliaus Jokūbo Biblijos vertimo metines,
tačiau šiandien reikšti įsitikinimus, grindžiamus šios Biblijos turiniu, dažnai laikoma
neteisėta. Susiduriame su padėtimi, kai krikščionims dėl jų tikėjimo neleidžiama verstis
kai kuriomis profesijomis ir jiems yra keliamos bylos teismuose. Jungtinėje Karalystėje
įstatymai dėl lygybės labiau naudojami ne kaip skydas, o kaip kardas bausti už krikščioniškų
įsitikinimų raišką.

Toks krikščionybės menkinimas matomas neseniai Komisijos paskelbtame kalendoriuje,
kuriame pažymėtos musulmonų, induistų, sikų, žydų ir kinų šventės, bet nieko nepaminėta
apie krikščionių šventes. Neabejoju, kad tai padaryta neatsitiktinai, ne dėl neapsižiūrėjimo,
ir dėl to labai apgailestauju. Norėčiau paraginti Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos
vyriausiąją įgaliotinę savo pastabose į tai ypač atkreipti dėmesį.

Religinių įsitikinimų raiškos laisvė yra pagrindinė teisė visuomenėje, kuri turėtų būti
apsaugota, ir šios diskusijos yra viso labo šios problemos pripažinimas. Neturėtume vengti
jos spręsti tik dėl to, kad yra persekiojami būtent krikščionys…

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau labai padėkoti jums, baroniene
C. Ashton, už jūsų pareiškimą. Jis tinkamas ir padarytas tinkamu laiku, taip pat teikia vilčių
atsižvelgiant į bendrą jūsų ir jūsų organizacijos požiūrį į visą šią problemą, į
bendradarbiavimą su kitomis šalimis ir priemones, kurių reikia imtis. Šios diskusijos
šiandien taip pat būtinos, ne tik dėl pastarųjų įvykių, bet ir dėl to, kad religijos laisvė yra
viena iš mūsų pagrindinių vertybių ir mūsų europinės tapatybės dalis.

Šios diskusijos svarbios, nes diskriminacija, smurtas ir persekiojimas vyksta daugelyje
pasaulio šalių ir ypač didelį rūpestį kelia tai, kad didelė dalis žmonių, žūstančių dėl smurto,
vykstančio visame pasaulyje dėl religinių priežasčių, yra krikščionys. Užjaučiame visus
tuos, kurie per tokius išpuolius buvo nužudyti, sužeisti ar kankinti. Taip pat užjaučiame
jų draugus ir artimuosius. Privalome padaryti viską, ką galime, kad tokios netolerancijos
sumažėtų ar net ji būtų visiškai panaikinta.

Deja, matome, kad krikščionys diskriminuojami oficialių institucijų, ir privalome dėti visas
pastangas, kad su tokia diskriminacija būtų kovojama ir ji būtų įveikta. Turime įsipareigoti
užtikrinti religijos laisvę. Tam turi būti skiriamas didžiausiais dėmesys mūsų dvišaliuose
santykiuose. Mums reikia veiksmingų priemonių, kurios suteiktų galimybę ginti krikščionis
ir apsaugoti religijos laisvę. Todėl palankiai vertinu tai, kad žmogaus teisės į religijos laisvę
užtikrinimas bus vienas iš klausimų, įtrauktų į visų dvišalių santykių darbotvarkę.

Taip pat į savo susitarimus su trečiosiomis šalimis turime įtraukti nuostatas, kuriomis
užtikrinama religijos laisvė, ir labai palankiai vertinu jūsų ketinimą įtraukti į Europos
Sąjungos metinį pranešimą dėl žmogaus teisių skyrių dėl religijos laisvės.
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Guido Milana (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
svarbu susieti šių išpuolių pasmerkimą ir raginimą skubiai imtis priemonių siekiant apginti
viso pasaulio krikščionis su bendresniu reikalavimu užtikrinti pagarbą religijos, sąžinės ir
minties laisvei.

Nėra jokio skirtumo tarp asmens, kuris nužudytas jam dalyvaujant mišiose, ir asmens,
kuriam paskirta mirties bausmė dėl svetimavimo ar dėl to, kad jis priklauso musulmonų,
krikščionių ar žydų mažumai, ar veikiau dėl jo konkrečios gimimo vietos nei dėl
praktikuojamos religijos. Teisė į laisvę ir sambūvį yra visuotiniu mastu pripažinta
humanistinėje kultūroje ir tarptautinėse konvencijose. Tačiau matome, kad pasaulis yra
susiskaldęs tarp tų, kurie gina žmogaus teises, ir tų, kurie nori jas žiauriai panaikinti.

Tik dialogui atviras ir prieš bet kokią netoleranciją nukreiptas požiūris gali suteikti pagrindą
ginti bendruomenių tapatybę ir vertybes. Nepagarba joms gali net lemti ištisų bendruomenių
išstūmimą iš jų istorinės tėvynės. Šiuo atžvilgiu Europa dar daug ką turi padaryti politiniu
ir diplomatiniu lygmenimis, taip pat kultūros ir socialinėje srityse. Šiandien raginame
Tarybą ir Komisiją ir ypač Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo
politikai parengti ir patvirtinti aiškias gaires dėl mūsų santykių su trečiosiomis šalimis
atsižvelgiant į naują Europos išorės veiksmų tarnybą.

Dvišaliuose susitarimuose taip pat turi būti teikiama daugiau svarbos bendresniems
klausimams dėl religijos laisvės ir žmogaus teisių, o šalims pažeidus šią laisvę ir šias teises
šie susitarimai turėtų būti nutraukiami. Taip pat manau, kad Europa turėtų imtis
vadovaujančio vaidmens skatinant religijų dialogą. Tokio dialogo trūkumo padariniai
dažnai neapsiriboja tik pavieniais incidentais, tokiomis sąlygomis įsiplieskia tikri karai,
kuriuose religija slepia kitas, sudėtingesnes konflikto priežastis.

Galiausiai privalome nuodugniau įvertinti padėtį ir savo namuose: Europoje netrūksta
netolerancijos atvejų. Mūsų miestuose iš esmės vyrauja kultūrinė įvairovė, taigi ir įvairios
religinės tradicijos ir vertybės, kurios turi būti gerbiamos užtikrinant jų raiškos laisvę.

Taigi nėra alternatyvos dialogui ir tarpusavio pagarbai. Svarbu pakartoti religinių
bendruomenių prašymą.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponia vyriausioji įgaliotine, ponios ir
ponai, Rytų krikščionių likimas lemia pokyčius kultūrų žemėlapyje, nes tūkstančius metų
Rytuose gyvenusios bendruomenės – žodis „koptas“ graikų kalba reiškia „egiptietis“ – dabar
siekia emigruoti gelbėdamosi nuo smurto, kurį joms tenka patirti. Tačiau žiniasklaida ar
ksenofobiškai nusiteikusios partijos neturėtų apsigauti vadindamos tai religijų ar civilizacijų
susikirtimu.

Norėčiau papasakoti jums vieną nedidelį įvykį, kurį laikau reikšmingu. Kartą gyvendamas
Kaire pamačiau, kad senukas iš kaimo, kuris tris kartus per savaitę pristatydavo pieną į
mūsų namus, stovi prie mūsų durų ir verkia. Negalėjome suprasti, ko jis nori, nes tas didis
senukas pro ašaras tegalėjo kartoti žodžius „Said Akbar“. Galiausiai supratome, kad jis rodė
savo klientams krikščionims širdgėlą dėl Karolio Wojtyłos mirties. Tai buvo paprastas
nuoširdus žmogus, musulmonas, kuris gyveno vadovaudamasis nuo seno Viduržemio
jūros regiono gyventojams būdingu tarpusavio pagarbos principu. Šis nedidelis, bet
reikšmingas įvykis, bylojantis apie Egipto visuomenėje vyraujančias vertybes, atsitiko toje
pačioje šalyje, kurioje per Kalėdas buvo surengtos koptų žudynės.

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT166



Tačiau šiandien krikščionių bendruomenėms Rytuose reikia apsaugos. Kartais jos tampa
tarp teroristų ir fundamentalistų ir autoritarinės valdžios institucijų vykstančios kovos
įkaitėmis. Europos užsienio politika neturėtų likti bejėgė pasaulyje vykstančių pokyčių
akivaizdoje. ES neturėtų bijoti tarti žodį...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Marina Yannakoudakis (ECR).   – Pone pirmininke, tolerancija kitų žmonių tikėjimui
yra civilizuotos visuomenės savybė. Siaubingi įvykiai Egipte ir Irake prieštarauja žmogaus
teisėms ir pagrindiniams minties ir saviraiškos laisvės principams. Niekas neturėtų būti
persekiojamas dėl religinių įsitikinimų. Krikščionių ar bet kurio kito tikėjimo žmonių
laisvės praktikuoti savo religiją varžymas visiškai nepriimtinas mūsų visuomenėje.

Bet prieš kritikuodami kitus, pirma turime sutvarkyti savo pačių namus. Praeitą mėnesį
uždrausta švęsti Kalėdų mišias okupuotoje Rizokarpazo gyvenvietėje Kipre. Kaip visiems
žinoma, dalis Kipro Respublikos, kuri yra ES valstybė narė, jau 36 metus yra okupuota
Turkijos. Veiksmai, kurių ėmėsi Turkijos okupacinės pajėgos: įsiveržė į bažnyčią, privertė
kunigą nutraukti mišias ir išvaikė mišiose dalyvaujančius žmones, nepriimtini. Šis įvykis
dabar svarstomas JT.

Taigi kadangi kalbame apie padėtį ne ES šalyse ir krikščionių laisvę, norėčiau priminti šiam
Parlamentui, kad pirma turime sutvarkyti savo pačių namus. Šiame Parlamente negali būti
pritarta jokiai diskriminacijai, jeigu norime būti patikimi platesniame kontekste.

Cornelis de Jong (GUE/NGL).   – (NL) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, religijos
ar įsitikinimų laisve ginami ir religiniai, ir su teizmu nesusiję ar net ateistiniai įsitikinimai.
Šie įsitikinimai gali būti tarpusavyje nesuderinami, tačiau vyriausybių pareiga skatinti
toleranciją ir ginti tuos, kurie patiria diskriminaciją ir smurtą dėl savo įsitikinimų.

Visapusiškai palaikau tokį bendros rezoliucijos tekstą, koks mums dabar pateiktas, ne
todėl, kad manau, jog turėtume susirūpinti tik dėl krikščionių, bet todėl, kad dabar šalių,
kuriose krikščionims tenka susidurti su netolerancija, vis daugėja. Bet kuriuo atveju elgčiausi
taip pat, jeigu būtų kalbama apie bet kurią kitą religiją.

IIES reikia didelių pajėgumų šioje srityje. Pirmiau dirbau panašiose pareigose Nyderlandų
užsienio reikalų ministerijoje. Klausimams, susijusiems su žmogaus teisių pažeidimais,
įtampa ir konfliktais dėl religijos ar įsitikinimų, spręsti reikia daug darbo jėgos ir pastangų,
taip pat, žinoma, nuoširdžių pastangų siekti užtikrinti dialogą ir toleranciją.

Todėl tikiuosi, ponia vyriausioji įgaliotine, kad atkreipsite dėmesį į rekomendaciją sutelkti
darbo jėgą šiam tikslui.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, ponios ir ponai,
Europos politikoje, kurioje dominuoja reliatyvizmas, žodžiai „neapykanta krikščionims“
laikomi tabu. Tačiau daugelį metų gauname pranešimų iš patikimų ir neginčijamų šaltinių
apie rimtus ir dažnai tragiškus įvykius, susijusius su krikščionių persekiojimu kai kuriuose
žemynuose.

Europa turi atsibusti, atsimerkti ir imtis konkrečių veiksmų. Ji turi duoti aiškius signalus,
kokių, pvz., tikimės iš baronienės C. Ashton. Ji galėjo, pvz., pacituoti popiežiaus Benedikto
žodžius, kuriuos jis pasakė prieš keletą dienų minint Pasaulio taikos dieną pabrėždamas,
kad religijos laisvės neigimu įžeidžiamas Dievas ir paminamas žmogaus orumas, taip pat
keliama grėsmė saugumui ir taikai.
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Reikia konkrečių veiksmų. Kodėl delsiame – to iš karto paklausiau – nusiųsti į Egiptą
komisiją, kuri išsiaiškintų mūsų brolių krikščionių koptų padėtį šioje šalyje, oficialiai
laikomoje nuosaikia, kurioje jie iš esmės neturi visai jokių pagrindinių teisių, net negali
dirbti valstybės įstaigų tarnautojais?

Atsibusk, nevykusi Europa, ir prisimink savo krikščioniškas ištakas!

PIRMININKAVO: LIBOR ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, pastaruoju metu Irake ir Egipte įvykdyti
išpuoliai byloja apie dvi, nors ir skirtingo pobūdžio, Europos tragedijas. Pirma, tragiška
jau tai, kad įvyko tokie žiaurūs išpuoliai, per kuriuos žuvo žmonės.

Antra, taip pat tragiška matyti, kaip dažnai mūsų visuomenėje tokie įvykiai lieka nepastebėti.
Daugeliu atvejų reaguojame į juos kaip į žiniasklaidos pranešimus apie nelaimingus
atsitikimus ir nusikaltimus, tarsi tai būtų kažkas, kas su mumis nesusiję, o ne išpuoliai prieš
mus pačius. Reaguojame į tokius įvykius, tarsi jie vyktų kažkur kitur, nors iš tikrųjų šie
išpuoliai nukreipti būtent prieš mūsų civilizaciją ir mūsų Europą.

Europos institucijų pareiga, iš esmės, kelti visuomenės sąmoningumą dėl šiose šalyse prieš
krikščionis vykdomų išpuolių rimtumo, reikšmingumo ir masto. Europos institucijos
neturėtų apsiriboti tik bendrais pareiškimais, smerkiančiais šiuos išpuolius, jos taip pat
turėtų skatinti veiklą dviem kryptimis: pirma, turi būti užtikrinta, kad ši tragedija būtų
labiau nušviesta mūsų visuomenėje ir žiniasklaidoje, antra, turi būti užtikrintas aktyvesnis
Europos institucijų dalyvavimas šalyse, kur ši tragedija vyksta.

Leiskite man pasakyti, baroniene C. Ashton, kad siekdamos šio tikslo ir vykdydamos šią
dviejų krypčių veiklą Europos institucijos, ir jūs pati, turi atsižvelgti į svarbų šių įvykių
aukų vaidmenį. Šioms aukoms turi būti suteikti veidai. Mūsų Europos institucijos turi
palaikyti ryšius su aukomis. Turime parengti vizitų, susitikimų su šiomis aukomis ir net
joms skirtos materialinės paramos teikimo programą, bet pačios šio siaubingo persekiojimo
aukos gindamosi galės pasiekti daugiau, nei kad tuo užsiimtume mes.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, mes, socialistai, tikime žmogaus
teisėmis ir neabejotinai tikime religinėmis teisėmis. Kaip H. Swoboda pirmiau visiškai
teisingai pasakė, mus domina ne tik krikščionių religija, mus domina visų religijų atstovų
teisės, žmonių teisė išpažinti savo tikėjimą ir, o tai dar svarbiau, visų religijų atstovų
tarpusavio supratimas ir tikėjimo, kurį kas nors kaip pilietis išpažįsta, supratimas.

Tačiau dėl savo kilmės norėčiau pakalbėti apie pranešime minimą konkretų įvykį Kipre.
Turkijos okupacinės pajėgos įsiveržė į bažnyčią, kurioje dešimtmečiais buvo vykdomos
krikščioniškos pamaldos, siekdamos nutraukti vykstančias mišias ir, o tai dar svarbiau,
išvaryti joje susirinkusius tikinčiuosius bei priversti kunigą nusiimti arnotą. Skirtumas šiuo
atveju tas, kad tai, deja – o galbūt laimei, nes turime galimybę dirbti išvien ir išspręsti šią
problemą – įvyko Europos teritorijoje.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, gruodžio 31 d.
Aleksandrijoje įvykdytos žiaurios žudynės papildo ilgą virtinę kruvinų išpuolių prieš
krikščionis įvairiose pasaulio šalyse: Irane, Irake, Pakistane, Nigerijoje, o dabar ir Egipte.
Pagrindinės persekiojimo aukos – turėtume išdrįsti ištarti šiuos žodžius, nors jų mūsų
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rezoliucijoje ir nėra – yra Rytų krikščionys. Tai giliai įsišaknijusi problema ir neapykantos
krikščionims paskatinti išpuoliai yra tikrovė.

Priemone, kurią Europos Sąjunga privalo pateikti – mes privalome pateikti, – bus parodytas
deramas dėmesys šioms krikščionių mažumoms. Tai 12 mln. žmonių, kuriems reikia
apsaugos ir kuriems turi būti suteikta kitokia pasirinkimo galimybė, nei bėgti iš šalies,
kurioje jie gyvena, ar žūti. Kaip jau pakartota keletą kartų, nekalbama apie didesnį kurios
nors religijos niekinimą, bet tiesiog apie tai, kaip neabejotinai svarbu kovoti su šiais islamo
ekstremistais, kurie žudydami žmones naikina laisvę.

Tikimės, baroniene C. Ashton, kad šio mėnesio pabaigoje vyksiančiame užsienio reikalų
ministrų susitikime susitarsite dėl suderinto atsako ir kovos su šiuo smurtu prieš Rytų
krikščionis strategijos. Manau, kad svarbu taikyti spaudimą, pvz., remiantis asociacijos
susitarimais, kuriuos esame pasirašę su kai kuriomis iš šių šalių, ir raginti jų atitinkamas
vyriausybes užtikrinti, kad šių nusikaltimų vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon
atsakomybėn ir teisiami. Apie tai kalbama mūsų rezoliucijos 2 punkte.

Laisvė išpažinti savo tikėjimą, kaip ir kiekvieno asmens laisvė tikėti ar netikėti, turi būti
gerbiama visur pasaulyje, nes jeigu ši laisvė, kuri suteikia galimybę atskirti religiją nuo
valstybės, yra paminama, visoms kitoms mūsų laisvėms taip pat iškyla grėsmė.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, bent 75 proc. visų pasaulyje
vykdomo religinio persekiojimo atvejų susiję su krikščionimis. Europos Sąjunga negali
būti pasyvi stebėtoja. Ji negali būti abejinga ir nieko nedaryti šiuo klausimu. Šiandieninės
diskusijos primena Europai ne tik tai, kad ji privalo įsitraukti į visuotinę kovą siekiant
užtikrinti pagarbą religijos laisvei, bet ir tai, kad mes visi turėtume kartu apsvarstyti, kokias
priemones Europos Sąjunga gali pasitelkti, kad krikščionių persekiojimui ateityje būtų
užkirstas kelias.

Ką galime padaryti? Man atrodo, pirmiausia turėtume užtikrinti, kad pagarba religijos
laisvei būtų vienas iš Europos Sąjungos išorės politikos prioritetų. Mums svarbu užtikrinti,
kad pasirašant susitarimus su kitomis šalimis į juos būtų įtrauktos nuostatos, kuriomis
užkertamas kelias persekiojimui dėl religijos šiose šalyse.

Antra, turėtume apsvarstyti, ar mums nereikėtų įsteigti europinio religinio persekiojimo
visame pasaulyje stebėsenos centro, kuris nedelsdamas teiktų svarbią informaciją ir taip
suteiktų Europos Sąjungai galimybę greitai reaguoti.

Galiausiai, trečia, turėtume padaryti galą savo dvejopų standartų politikai. Europos Sąjunga
ir visa Europa atveria savo duris imigrantams iš įvairių pasaulio šalių. Leidžiame jiems
statyti šventoves, leidžiame jiems praktikuoti savo religiją. Tačiau retai kada imamės
veiksmų, kad būtų apgintos tose pačiose šalyse, šalyse, kuriose už Biblijos turėjimą dažnai
baudžiama ilgamečiu įkalinimu, o ne vienu atveju net mirties bausme, šalyse, kuriose būtų
ne tik sudėtinga, bet tiesiog neįmanoma pastatyti krikščioniškų šventovių, gyvenančių
krikščionių teisės.

Šiandien atėjo laikas mums griežtai, ryžtingai ir tvirtai ginti viso pasaulio krikščionių teises.
Šiandien atėjo laikas mums garsiai pareikšti savo reikalavimus užtikrinti krikščionims ir
kitų religijų pasekėjams laisvę praktikuoti savo religiją.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, šios diskusijos labai būtinos
atsižvelgiant į rimtus pastarojo meto įvykius, susijusius su krikščionių religijos laisvės
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varžymu ir net jų žudymu. Pirmiausia kalbu apie įvykius Pakistane, Irake, Nigerijoje ir
Egipte.

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnyje pateikta labai išsami religijos ar
religinės laisvės apibrėžtis. Nepaisant to, kai kuriose šalyse ši teisė, deja, mažai gerbiama.
Dabar net matome, kad tie, kas išpažįsta krikščionybę, gali sumokėti už tai savo gyvybe.

Baroniene C. Ashton, Europos Sąjunga privalo tvirtai ginti religijos laisvę apskritai, aiškiai
įtraukti ją į savo išorės veiklą ir reikalauti užtikrinti šiuo metu labiausiai persekiojamai
religinei grupei pasaulyje, t. y. krikščionių bendruomenei, pagarbą, laisvę ir saugumą.
Privalome reikalauti, kad visų susijusių šalių vyriausybės imtųsi būtinų priemonių, kad
tokiems išpuoliams būtų užkirstas kelias, o kai tai neįmanoma, suimti ir nubausti tuos, kas
juos įvykdė.

Ponios ir ponai, baroniene C. Ashton, laisvė yra europinės tapatybės simbolis ir ši laisvė
apima religinę laisvę, kuri yra viena iš pagrindinių teisių. Ši laisvė taip pat yra kelias į taiką,
kaip pasakė popiežius Benediktas XVI savo pranešime sausio 1 d. Taip pat norėčiau pabrėžti
labai svarbų krikščionybės vaidmenį formuojant europinę tapatybę. Todėl būtų liūdna ir
paradoksalu, jeigu Europos Sąjunga kuo tvirčiau nereikalautų, kad pasaulis apsaugotų
pačias pagrindines krikščionių teises, ir nesuteiktų jiems pagalbos tais atvejais, kai tai
padaryti galėtų.

Europos Parlamento rezoliucijoje išdėstomi veiksmingesni būdai ginti religijos laisvę
apskritai ir krikščionių laisvę konkrečiai. Palankiai vertinu tai, kad ateinančiame Užsienio
reikalų tarybos susitikime šiuos klausimus planuojama nuodugniau aptarti ir – jau baigiu,
pone pirmininke – kad ateinančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuris vyks
vasario 14 d., Taryba pateiks savo nuomonę dėl šių rimtų įvykių, kaip tai labai drąsiai
padarė, pvz., prezidentas N. Sarkozy.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, Europos Sąjungos
užsienio politikos patikimumas vertinamas pagal tai, kaip jai sekasi laikytis savo pagrindinių
vertybių – žmogaus teisių, demokratijos, teisėtumo principo ir religijos laisvės.

Egipto teisės sistemai iškilo pavojus likti šariato teisės, kurios aukomis ir yra krikščionys
koptai, šešėlyje. Europos Bažnyčių konferencija ragina plėtoti Europoje krikščionių ir
musulmonų dialogą. Europinis religinis dialogas, kultūrinė religijos tradicija ir religinio
mokymo tradicija taip pat yra ištekliai, kuriuos galime pasitelkti įgyvendindami europinę
politiką.

Krikščionybė ir kitos religijos yra taikingi judėjimai, kaip ir Europos Sąjunga. Geriausiais
atvejais religija vienija žmones, o ne skiria juos. Negalime leisti teroristams naudoti religijos
kaip priemonės žiauriems aktams vykdyti.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, religinio persekiojimo atvejų stebėseną
vykdančių organizacijų duomenimis, daugiau kaip 200 mln. krikščionių kasdieną susiduria
su religinio persekiojimo grėsme. Sunku patikėti, bet per pastaruosius dvejus metus žuvo
daugiau kaip 170 000 žmonių vien dėl to, kad jie buvo krikščionys. Šiuos skaičius pateikė
organizacijos, vykdančios krikščionių persekiojimo atvejų stebėseną, ir jie rodo, kad
krikščionys iš tikrųjų kenčia dėl religinio persekiojimo labiausiai, ir to čia, Parlamente,
neturėtume užmiršti. Daugelyje islamo šalių, kuriose krikščionys laikomi antrarūšiais
piliečiais, padėtis ypač įtempta.
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Europa negali toliau toleruoti tokios padėties ne tik dėl savo krikščioniškų ištakų. Nekalti
žmonės žūsta tik dėl to, kad yra vienos ar kitos religijos pasekėjai. Europos Sąjunga
nepakankamai ryžtingai reaguoja į išpuolius prieš krikščionis ir jų diskriminaciją. Europos
Sąjunga privalo kelti klausimą dėl krikščionių persekiojimo derėdamasi su šalimis, kur
vykdomi tokie ekstremistiniai ir žiaurūs išpuoliai, ir plėtodama su jomis dvišalius santykius.
Parlamentas taip pat turėtų pareikalauti, kad C. Ashton imtųsi aktyvesnių ir ryžtingesnių
veiksmų.

Gay Mitchell (PPE).   – Pone pirmininke, labai vertinu šias diskusijas ir visapusiškai remiu
rezoliuciją, kurią taip pat pasirašiau. Manau, dėl nepelnyto ir žiauraus smurto prieš
krikščionis bunda miegantis milžinas. Jeigu taip žiauriai būtų smurtaujama prieš
musulmonų ar žydų bendruomenes, man tai keltų tokį patį nerimą. Europa yra mozaika:
vienybė ir įvairovė yra mūsų šūkiai.

Tačiau Kipre Turkijos vyriausybė ir jos atstovai mano esant tinkama reikalauti, kad
krikščionys prašytų leidimo melstis, ir išvaryti juos iš bažnyčios, kai jie nusprendžia tai
daryti kolektyviai. Ar buvo susitikta su Turkijos atstovu Europos Sąjungoje? Jeigu ne, kodėl?
Norėčiau pagerbti musulmonus, parėmusius savo kaimynus krikščionis, kurie buvo
puolami. Taigi ši mūsų rezoliucija neturi būti prieš nieką nukreipta. Ji turi būti už krikščionis
ir tuos, kurie yra puolami.

Nepalaikau smurto prieš žmones, asmenis ar bendruomenes dėl jų religinių įsitikinimų ir
negaliu jam pritarti. Šiose diskusijose kalbama apie krikščionis ir dauguma tikisi, kad
krikščionis patenkins mūsų įprastas atsakas. Mūsų požiūrį į šią problemą jie laiko
anachronizmu. Atėjo laikas užtikrinti tarpusavio pagarbą. Gerbiu kolegas EP narius,
neturinčius religinių įsitikinimų ar kurių religiniai įsitikinimai skiriasi nuo manųjų. Atėjo
laikas šio Parlamento nariams pradėti gerbti tuos, kurie išpažįsta krikščionybę. Būtent
įvairovėje esame susivieniję.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, per pastaruosius metus visame
pasaulyje labai padaugėjo smurto dėl religijos atvejų ir tai kelia nerimą ir pasipiktinimą.
Draudimas praktikuoti savo religiją – akivaizdus pagrindinių teisių ir tarptautinės teisės,
pagal kurią teisė į tikėjimo laisvę yra neatimama ir neginčijama, pažeidimas.

Draudimas švęsti krikščioniškas mišias Rizokarpazo gyvenvietėje, okupacinių pajėgų
okupuotame Kipre, ir sprogimai krikščionių bažnyčioje Aleksandrijoje, kurioje renkasi į
pamaldas krikščionys koptai, yra tik du pavyzdžiai, rodantys daugelyje vietų netoli Europos
didėjančią įtampą ir stiprėjančią religinę neapykantą.

Europos Sąjunga privalo parengti priemonių, kuriomis būtų apsaugota teisė praktikuoti
bet kurią religiją, rinkinį. Signalas, kad Europos Sąjunga netoleruos tokio elgesio, turi būti
aiškus ir stiprus. Norėčiau paraginti vyriausiąją įgaliotinę įtraukti padėties religinės
saviraiškos laisvės požiūriu vertinimą į savo prioritetus. Galiausiai būtų gerai, jeigu Taryboje
ir Europos Komisijoje klausimas dėl religinio tikėjimo apsaugos būtų įtrauktas į visas
diskusijas su trečiosiomis šalimis.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, krikščionybė visada buvo europinės
tapatybės rodiklis ir joje glūdi Europos Sąjungos vertybių ištakos. Todėl ES negali pasyviai
stebėti, kaip persekiojami krikščionys, ir tai taip pat vyksta kitose pasaulio dalyse. Arabų
pasaulio ir Azijos šalyse krikščionys yra religinė mažuma, kuriai gresia didžiausias pavojus,
kaip patvirtina pastarieji išpuoliai prieš krikščionis Egipte ir Irake ir ankstesni išpuoliai
Indijoje, kurių aukomis taip pat tapo maži vaikai. Turime daug priemonių, kad tokiems
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išpuoliams būtų užkirstas kelias ir jie būtų pasmerkti. Europos Sąjunga privalo griežtai
pasmerkti išpuolius prieš krikščionis. Vienas iš veiksmingiausių būdų tai padaryti – kelti
sąlygą pasirašant su susijusiomis šalimis susitarimus, pvz., dėl prekybos, kad šiose šalyse
būtų užtikrinta pagarba krikščionių teisėms, ir įtraukti į jas nuostatas, kuriose būtų numatyta
galimybė šių teisių pažeidimo atveju susitarimą nutraukti.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, 2009 m. paskatinome
krikščionis ir musulmonus, stačiatikius ir katalikus, protestantus ir stačiatikius plėtoti
tarpkultūrinį dialogą. Savo bendruomenėje pamėginome sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą.
Tai darome savo namuose. Tai neabejotinai reiškia, kad mūsų pačių pažiūros skiriasi ir
turime drąsos jas reikšti. Kartais, žinoma, būna kitaip. Neseniai perskaičiau ir išgirdau, kad
Europos Komisija išleido jaunimui skirtą kalendorių, kuriame pažymėtos oficialios visų
kitų religijų šventės, išskyrus krikščionybės. Tegaliu pasakyti, kad tokie dalykai kaip šis tik
skatina tuos žmones Egipte ir kitose šalyse toliau vykdyti siaubingus aktus.

Privalome padėti krikščionims šalyse, kurios keletą kartų jau minėtos. Dauguma jų gyvena
tokiose šalyse, kaip antai Palestina, Egiptas, Irakas ir Iranas, kurios laikomos krikščionybės
lopšiu. Neturime leisti, kad šie žmonės būtų išstumti iš namų. Jie nėra mažuma, jie, kaip
ir visi kiti šių šalių gyventojai, yra egiptiečiai ir palestiniečiai. Jie nori ir toliau ten gyventi,
bet jie susiduria su sunkumais. Turime paremti baronienę C. Ashton ir pamėginti užtikrinti,
kad Europos Sąjunga įtrauktų sąlygą dėl religinės laisvės užtikrinimo į visus susitarimus,
sudaromus su trečiosiomis šalimis ir ypač mūsų minėtomis šalimis. Privalome užtikrinti,
kad nė vienas asmuo nebūtų priverstas išvykti iš savo šalies dėl religinių priežasčių.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Pone pirmininke, pažvelgusi į tai, kas vyksta Bagdade
ir Aleksandrijoje, jaučiuosi tarsi grįžusi į praeitį prieš 500 metų. Tais laikais Nyderlanduose
vyko vadinamieji kabliukų ir menkės karai, kurių metu protestantai ir katalikai tarpusavyje
nuožmiai kovojo. Pone pirmininke, šiuolaikinėje Europos visuomenėje tokiems dalykams
nebėra vietos. Tačiau matau, kad baisių apraiškų to, kas vyksta Bagdade ir Aleksandrijoje,
yra daugelyje šalių.

Todėl noriu jums pasakyti, kad plėtodama ir minėtą kultūrinį dialogą, ir laisves, kurias
kartu nustatėme, Europos Sąjunga turi užtikrinti didžiulę religijos laisvės svarbą kiekvienoje
sutartyje, kurią ji pasirašo, kiekvienoje šalyje, su kuria ji palaiko verslo ryšius, ir kiekviename
pranešime, kurį ji rengia, kaip iš tikrųjų pabrėžiama pranešime dėl Turkijos. Tai taip pat
reiškia, nors D. Pack to nepaminėjo, kad šių laisvių turi būti paisoma abipusiškai ir kad
religijos laisvė taip pat turi būti gerbiama šalyse, kuriose islamas nėra daugumos religija.

Pone pirmininke, manau, kad tokia netolerancija ir tokie smurto išpuoliai nepriimtini ir
kad turėtume įtraukti į dialogą tarpusavyje nesutariančias grupes. Todėl raginu ponią
C. Ashton ir jos vadovaujamą diplomatinę tarnybą užtikrinti, kad kalbėdamiesi su visų šių
šalių valdžios institucijomis visada būtume visiškai nuoseklūs aptardami klausimą dėl
religijos laisvės. Šiuo atžvilgiu galite pasikliauti Parlamento solidarumu.

Eleni Theocharous (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, krikščionių persekiojimas ir žudymas
Vidurio Rytuose yra įprastai fanatiškai nusiteikusių ir teroristinių organizacijų darbas.
Graikijos kipriečių okupuotame Kipre persekiojimas yra šalies, siekiančios tapti Europos
Sąjungos nare, eilinės kariuomenės darbas.

Rankose turiu laišką iš žmogaus, tituluojančio save „Šiaurės Kipro Turkijos Respublikos
ambasadoriumi“ Briuselyje – tai atstovybė, įsteigta tiesiog prievarta, pasitelkiant okupacinės
Turkijos kariuomenės pajėgas, – kuriame jis stengiasi pajuokti mane, kartu pripažindamas,
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kad mišios Rizokarpaze nutrauktos dėl to, kad Graikijos kipriečiai krikščionys negavo
leidimo.

Ponia C. Ashton, nuo kada iš kažko reikalingas leidimas praktikuoti religinį tikėjimą? Kiek
ilgai toleruosite šiukščius Europos piliečių žmogaus teisių ir religinių laisvių pažeidimus,
kuriuos vykdo šalis, siekianti prisijungti prie Europos Sąjungos?

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, norėčiau kreiptis į jus, baroniene
C. Ashton, primygtinai prašydamas spręsti šį klausimą, nes mums tiesiog nepriimtina, kad
krikščionys Vidurio Rytuose ir toliau yra taip negailestingai puolami.

Irakas, Iranas, Egiptas, Nigerija, Turkija, Pakistanas – šios šalys jiems, krikščionims,
šimtmečiais buvo jų namai ir jie neturi jokio noro iš jų išvykti. Pasibaisėtina, kad islamo
dvasininkai remia savo prakalbose tikintiesiems antikrikščioniškas nuostatas. Šiaurės Irake
žmonės bijo puošti savo namus per šventes. Bagdade ginkluoti asmenys nužudė 52 ir
sužeidė 200 žmonių.

Gruodžio mėn. turėjome galimybę susitikti su Irako vyskupais, kurie lankėsi Europos
Parlamente. Jie pabrėžė, kad jiems reikia mūsų ir visos tarptautinės bendruomenės paramos,
kad nekalti žmonės nebūtų žudomi dėl religinių įsitikinimų. Kiek padarėme, kad tokia
parama jiems būtų suteikta?

Atsižvelgdamas į tai, norėčiau paminėti Turkiją, kuri labai siekia europinės integracijos,
tačiau draudžia steigti krikščioniškas religines bendrijas ar parapijas. Mes leidžiame Europoje
statyti minaretus, o jie visiškai neatsako tuo pačiu.

Taip pat norėčiau paklausti, kur yra visi žmogaus teisių gynėjai, gyvūnų teisių gynėjai ir
t. t.? Kartais susimąstau, ar nėra būtina įsteigti grupę, kuri gintų krikščionis visame pasaulyje.

Peter Šťastný (PPE).   – Pone pirmininke, labai neramu matyti, kad žiaurių smurto išpuolių
prieš krikščionis ir jų bendruomenės daugėja. Dažniausiai jų vykdytojai yra fanatiškai
nusiteikę islamo ekstremistai. Tai tikra neapykanta. Ji turi ir privalo būti sustabdyta.

ES ir jos institucijos, įskaitant šį Parlamentą, privalo didinti spaudimą šalių, kuriose šie
išpuoliai vykdomi, ypač šalyse, kuriose valstybė vykdo silpną politiką ar nekreipia dėmesio
į tokius įvykius, vyriausybėms.

Čia mes vertiname ir saugome kiekvieno asmens gyvybę, griežtai baudžiame visus, kas
kelia grėsmę žmogaus gyvybei, ir bausmė būna dar griežtesnė, kai tokie išpuoliai vykdomi
prieš mažumas ir yra motyvuoti neapykantos. Turime primygtinai reikalauti, kad kitos
šalys užtikrintų tokią pačią žmonių gyvybės apsaugą ir griežtai baustų šių siaubingų
nusikaltimų vykdytojus, ir šioje srityje joms padėti.

Visi žinome, kuo viskas gali baigtis, jeigu nieko nebus daroma ir šiuo metu stiprėjanti
tendencija nebus sustabdyta. Todėl visas civilizuotas pasaulis turėtų sutelkti pastangas,
kad tokia pavojinga tendencija išnyktų.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Pone pirmininke, Komisijos nare, jokiu būdu nenoriu pasakyti,
kad kitų religijų atstovai nepatiria spaudimo, bet statistika kalba pati už save: 75 proc.
žmonių, kuriems grasinama ar kurie buvo nužudyti dėl religinių priežasčių, yra krikščionys
ir apytikriai 100 mln. krikščionių visame pasaulyje susiduria su persekiojimu ir smurtu
dėl savo tikėjimo.
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Kaip girdėjome čia kalbant, pastaruoju metu Vidurio Rytuose susidariusi padėtis kelia ypač
didelį nerimą. Per išpuolius Irake, Egipte ir Sirijoje, įvykdytus prieš bažnyčiose į mišias
susirinkusius žmones, žuvo daug žmonių, įskaitant vaikus. Kitose pasaulio šalyse taip pat
yra problemų. Už didžiulio ekonominio augimo Azijos šalyse slypi rimti pagrindinių ir
žmogaus teisių pažeidimai. Kinijoje, Indijoje ir Vietname, pvz., religijos laisvė daugiausia
pripažįstama tik popieriuje. Turime pripažinti, kad ES ir jos valstybės narės užmerkia į tai
akis, pvz., dėl prekybos santykių.

Tačiau jeigu norėtume, ES galėtų padaryti gerokai daugiau, kad būtų pagerinta krikščionių
padėtis ir remiama religijos laisvė, pvz., primygtinai reikalaudama, kad į visus su trečiosiomis
šalimis sudaromus susitarimus būtų įtraukta sąlyga dėl religijos laisvės. Todėl norėčiau
paklausti jūsų, pone Komisijos nare, ar ateityje ketinate kelti reikalavimą dėl tokios sąlygos
įtraukimo ir jos įgyvendinimo stebėsenos?

Bailią Europos poziciją iš dalies paaiškina tai, kad patys prarandame savo senąsias vertybes.
Norime izoliuoti religiją privačioje erdvėje. Apie tai byloja, pvz., diskusija dėl kryžiaus
Italijoje, taip pat D. Pack čia minėtas Komisijos išleistas kalendorius, kuriame krikščioniškos
religinės šventės visiškai nenurodytos. Sekuliarizmas nėra atsakas į šias problemas. Jų
sprendimas glūdi pagarboje kitokių pažiūrų žmonėms ir kitų žmonių įsitikinimams.

Traian Ungureanu (PPE).   – Pone pirmininke, sunki krikščionių padėtis Vidurio Rytuose,
Azijoje ir Afrikoje nėra joks atsitiktinumas. Tai ne virtinė žiaurių, bet nesuderintų išpuolių.
Priešingai, tai klasikinis masinis persekiojimas. Krikščionys yra bauginami, iškeldinami ar
žudomi siekiant aiškaus tikslo – religinio valymo. Tai vyksta tuo metu, kai mes Europoje
neriamės iš kailio siekdami patenkinti nesuskaičiuojamus musulmonų tikinčiųjų
reikalavimus. To rezultatas – Europa, kurioje pilna mečečių, ir Vidurio Rytai, iš kurių
išstumiami krikščionys.

Bet ne skaičiai svarbu. Kalbama apie laisvę ir tapatybę. Net tiems iš mūsų, kurie neišpažįsta
jokio tikėjimo, krikščionybė turėtų būti daugiau nei užmiršta, egzotiška ir nykstanti sekta.
Galime tikėti arba netikėti, bet negalime leisti, kad mūsų laisvėmis būtų piktnaudžiaujama.

Tai reiškia, kad turėtume padaryti religijos laisvę išankstine mūsų santykių su suvereniomis
valstybėmis sąlyga. Šis požiūris turėtų būti įteisintas ir tapti vyriausiosios įgaliotinės mandato
dalimi.

Tunne Kelam (PPE).   – Pone pirmininke, norėčiau pasakyti vyriausiajai įgaliotinei, kad
esant tokiai padėčiai vien pasmerkimo ir pareiškimų nepakanka. Išpuoliai prieš krikščionių
bendruomenes, ypač Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos šalyse, labai padažnėjo. Sudėtinga
rasti valstybę, kurioje krikščionys gali gyventi kaip įprasta mažuma ir, o tai dar svarbiau,
laisvai išpažinti savo tikėjimą.

Žmonėms, naujai priėmusiems krikščionybę, gresia mirties pavojus. Šiuo atveju nekalbame
apie neseniai atsikėlusias mažumas. Krikščionys šiose šalyse gyvena nuo senų laikų. Šiandien
jie vis labiau verčiami palikti savo šalis, gyventi getuose ir net tapo vidaus pabėgėliais, kaip,
pvz., Irake. Todėl būtina neatidėliotinai parengti ES strategiją religijos laisvės srityje ir
numatyti konkrečių priemonių, nukreiptų prieš valstybes, kurios sąmoningai negina
religinių mažumų, rinkinį.

Taip pat norėčiau paminėti kolegos J. Mayoro Orejos pasiūlymą parengti aukų, su kuriomis
ES išorės veiksmų tarnybos turėtų aktyviai palaikyti ryšius, sąrašą. Tai nėra religijų tarpusavio
priešinimas. Kalbama apie tikrą galimybių lygybę, nes Aleksandrijoje ar Ankaroje turėtų
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būti taip pat lengva pastatyti krikščionių bažnyčią, kaip yra lengva pastatyti mečetę
Briuselyje.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pone pirmininke, išpuoliai prieš krikščionių bendruomenę
Egipte ir kitose šalyse turėtų būti pasmerkti ir mūsų pareiga į juos sureaguoti. Mano
klausimas toks: jeigu Europa, krikščionybės lopšys, nesugeba apginti krikščionių ir jų
laisvės praktikuoti savo religiją, tuomet kas tai padarys?

Tačiau taip pat turime pasistengti sukliudyti ekstremistams radikalizuoti musulmonų
bendruomenę ir ja manipuliuoti. Taip pat turime būti atsargūs ir nepriskirti visų musulmonų
teroristams, nes tų, kurie pritaria smurtui ir ekstremizmui, yra mažuma. Tačiau musulmonų
bendruomenės visame pasaulyje privalo pasmerkti ekstremistus, kurie piktnaudžiauja jų
religija, ir atsiriboti nuo šių žmonių, kad jiems nebūtų leista diskredituoti musulmonų
religijos.

Be to, privalome labai primygtinai paraginti šių šalių valdžios institucijas užtikrinti
krikščionių bendruomenių apsaugą nuo persekiojimo.

Visų svarbiausia elgtis protingai ir nepulti į kraštutinumus nepaisant to, ką matome vykstant
ir kas kelia pyktį. Kaip Mahatma Gandhi pasakė, „akis už akį, dantis už dantį – ir visas
pasaulis bus aklas ir bedantis“.

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, jau kalbėję EP nariai praktiškai
viską pasakė. Jie priminė faktus, juos įvertino ir pateikė konkrečių prašymų.

Kadangi pagal sąrašą kalbu paskutinis, norėčiau kai ką, kas nebuvo minėta, pridurti
prisimindamas mintis, kurias išsakė didis europietis Jonas Paulius II, labai veiksmingai
prisidėjęs griaunant Berlyno sieną. Savo dvasiniame testamente jis mini keturias vertybes,
kuriomis turi būti grindžiama mūsų būsima civilizacija, kitaip sakant, meilės civilizacija:
tai yra meilė, taika, duona ir religijos laisvė.

Taip pat atsimenu mintis, kurias išdėstė savo knygoje „Premesse della politica“ („Politikos
pažadai“) Giorgio La Pira, buvęs Florencijos meras, šaltojo karo įkarštyje rėmęs dideles
konferencijas krikščionių civilizacijos klausimu. Šioje knygoje jis teigia, kad kiekviena
politinė idėja grindžiama konkrečia žmogaus sąvokos samprata. Krikščioniška Europa,
rašo jis, žmogų iš esmės supranta kaip besimeldžiančią būtybę, kitaip sakant, kaip būtybę,
gebančią palaikyti dialogą, suvokti Dievą ir kalbėtis su Dievu.

Atimti iš žmogaus galimybę dalyvauti privačiame ir viešame dialoge reiškia paneigti ne tik
religiją, bet ir patį žmogų. Dalijuosi šiomis mintimis su šiuo Parlamentu ir jumis, pone
vyriausioji įgaliotine, siekdamas prisidėti prie mūsų Europos Sąjungos, kurios tapatybės
ištakos glūdi krikščionybėje ir kuri niekada nesiliauja skelbusi ginanti žmogaus orumo ir
remianti žmogaus teisių, tikro ir konkretaus įsipareigojimo.

Pirmininkas.   – Kolegos, dabar bus kalbama pagal procedūrą „prašau žodžio“. Iškilo
nedidelė problema, nes norą kalbėti pareiškė 25 EP nariai, bet turime tik penkias minutes,
taigi akivaizdu, kad žodis bus suteiktas ne visiems. Labai pasistengsiu vienodai ir sąžiningai
paskirstyti laiką, bet žodis bus suteiktas, deja, ne visiems.

Magdi Cristiano Allam (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, aš tik norėčiau
paprašyti vyriausios įgaliotinės baronienės C. Ashton įtraukti į mūsų santykių su Egiptu
darbotvarkę konkretų prašymą: raginame Egipto valdžios institucijas panaikinti reikalavimą,
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kad oficialiuose dokumentuose, asmens tapatybės kortelėse, pasuose ir visuose
dokumentuose, pateikiamuose įsidarbinant, būtų nurodomas asmens tikėjimas.

Krikščionys yra diskriminuojami Egipte, nes jų dokumentuose nurodomas jų tikėjimas.
Esant tokiai padėčiai, kai krikščionys yra oficialiai diskriminuojami, islamiškasis terorizmas
dabar tapo teisėtas.

Tai konkretus prašymas, kurį patenkinus bus panaikinta bet kokia oficiali krikščionių
diskriminacija.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Pone pirmininke, Europos žmogaus teisių konvencijos
3 straipsniu draudžiamas „nežmoniškas ar žmogaus orumą žeminantis elgesys“, o jos 9
straipsniu ginama teisė „skelbti savo religiją ar tikėjimą“ laikant pamaldas. Tai pakartojo
Europos Žmogaus Teisių Teismas savo sprendime nuo 2001 m. ketvirtą kartą Kipro iškeltoje
byloje prieš Turkiją.

Norėčiau pasakyti C. Ashton štai ką: tenka apgailestauti, kad pastaruosius 36 metus Turkija,
Europos Sąjungos šalis kandidatė, griauna religinius paminklus Kipre ir krikščionių
bažnyčias paverčia mečetėmis ir arklidėmis, o neseniai okupuotose Rizokarpaze ir Yialousos
mieste nutraukė per Kalėdas ir Trijų karalių šventę krikščionių bažnyčiose laikytas mišias.

Turkija turi būti pasmerkta už nusikaltimus, padarytus ES teritorijoje. ES neturi likti pasyvi.
Krikščionys Kipre yra pavojuje.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Pone pirmininke, baroniene C. Ashton, šiandien
aptariame pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl viso pasaulio krikščionių padėties religijos laisvės
atžvilgiu. Europos Parlamentas remia pagrindines laisves ir žmogaus teises visame pasaulyje.
Liberalų ir demokratų už Europą frakcija yra viena iš šios paramos iniciatorių ir tuo mes
skiriamės nuo konservatorių, kuriems labiausiai rūpi krikščionių padėtis.

Apskritai kalbama ne tik apie krikščionių padėtį. Liberalų požiūriu kalbama apie religijos
laisvę apskritai. Sakydama „religijos laisvė“ turiu galvoje visas pasaulyje egzistuojančias
religijas. Kalbama apie religinių mažumų gynimą ir kiekvienos valstybės pareigą padaryti
viską, kas jos galioje, kad religinių bendruomenių, kurioms gresia pavojus, nariai būtų
apsaugoti.

Turime problemų ir Europoje. Esu iš Berlyno ir vien šiame mieste per šešis mėnesius po
skandalo, kurį sukėlė buvęs Vokietijos centrinio banko vadovas socialdemokratas, įvykdyti
šeši išpuoliai padegant mečetes, per kuriuos, laimei, niekas nežuvo. Tačiau Vokietijos
valstybė stengiasi užtikrinti kuo geresnę religinių pastatų apsaugą. Egiptas taip pat griežtina
priemones, kurių ėmėsi po antrojo didelio išpuolio prieš krikščionis.

Žinoma, negalime turėti policininko prie kiekvienos bažnyčios, mečetės ar sinagogos.
Labai apgailestauju, kad daugelyje šalių, įkaitant manąją, žydų pastatai dabar atrodo kaip
griežtai saugomos institucijos. Todėl svarbu, kad mes, politikai, prisiimtume atsakomybę
už požiūrį į religines mažumas mūsų šalyse ir skatintume atvirą ir draugišką požiūrį į visas
religijas.

Charles Tannock (ECR).   – Pone pirmininke, prieš vienuolika metų, kai buvau pirmą
kartą išrinktas EP nariu, dažnai keldavau klausimą dėl krikščionių persekiojimo islamiškose
ir komunistinėse šalyse, kuris per tą laiką, deja, dar sustiprėjo – turiu pasakyti, net EPP
frakcijoje, – tai buvo laikoma kažkuo ekscentriško ir beveik trikdančio.
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Taigi šiandien džiaugiuosi, kad net kai kurios agresyvesnės ir antiklerikalinės jėgos šiame
Parlamente suvokė egzistencinę grėsmę, iškilusią senoms krikščionių tikėjimo
bendruomenėms, kaip antai Irako asirai, kuriuos JK globoti pavesta man, ir Egipto koptai.
Praeitą šeštadienį stovėjau prie Downing gatvės 10 namo Londone kartu su savo rinkėjais
koptais reikalaudamas, kad JK vyriausybė taikytų didesnį spaudimą Egiptui ir jo vyriausybei
siekdama išreikalauti, kad pastaroji užtikrintų savo šalies piliečių apsaugą. Baroniene
C. Ashton, šiandien raginu jus, kaip Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, padaryti tą patį.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pone pirmininke, esu parašęs straipsnį pavadinimu
„Daugiašalis monologas“. Žodis „daugiašalis“ reiškia, kad kalba keletas iš mūsų, o
„monologas“ – kad kalba vienas asmuo. Būtent ši problema šiandien būdinga mūsų
bendruomenėms. Kalba visi, daugiausia apie idėjas, bet girdime tik save. Ši problema taip
pat susijusi si islamiškojo fundamentalizmo protrūkiu, kuris įvyko pastarosiomis dienomis,
taip pat apie Naujuosius metus Egipte, kur buvo įvykdyti žiaurūs išpuoliai.

Norėčiau nurodyti, kad per šimtmetį nuo XX a. pradžios iki šių dienų krikščionių Rytuose
sumažėjo nuo 22 proc. gyventojų iki mažiau nei 10 proc. Turime atkreipti dėmesį į šį
islamizmo protrūkį, nes ir Egipto, ir Libijos bei kitų šalių vadovai yra garbaus amžiaus ir
nežinia, kas šiems mirus gali šiose šalyje vykti ir kokia kryptis bus pasirinkta.

Esant tokiai padėčiai, raginu jus, ponia C. Ashton, pasinaudojant savo įtaka imtis iniciatyvų,
kad būtų sumažintas religinis fanatizmas, kad ir koks jis būtų – krikščioniškas ar
musulmoniškas.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, neseniai koptų vyskupas Anba Damian
reaguodamas į neapykantą krikščionims kurstančias kampanijas mečetėse ir siaubingas
žudynes, įvykdytas krikščionims švenčiant Kalėdų mišias, paragino, kad būtų įsteigtas
specialiai Egipto koptams skirtas krikščioniškas aljansas. Labdaros organizacijos „Open
Doors“ sąraše, sudaromame pagal persekiojimo indeksą, yra 50 pasaulio valstybių, kuriose
krikščionys yra smarkiai persekiojami.

Nelabai suprantu, kodėl šiandien rodome susirūpinimą. Neturėtume būti nustebę, nes
žuvis pradeda pūti nuo galvos. Jeigu mes ES ir Komisijoje 21 000 Europos mokyklų, kuriose
mokosi 3 mln. vaikų, kaip puikų savimaršos pavyzdį platiname kalendorių, kuriame
pažymėtos islamo, sikų, induistų ir kinų religinės šventės, bet nenurodyta nė viena
krikščionių šventė, tuomet tai jau ne savimaršos, o neapykantos sau klausimas. Baroniene
C. Ashton, turime būti drąsūs ir turime laikytis savo standartų. Neturime būti pakantūs
netolerancijai.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, Europos Sąjunga negali toliau tylėti,
negali reaguoti tik po įvykių, tik tada, kai krikščionys žūsta ir yra išvaromi iš savo namų.
Europos Sąjunga nesuteikia pakankamos apsaugos krikščionims, nes yra terorizuojama
politinio korektiškumo, dėl kurio slopinama religijos laisvė. Laicizmo ideologija suriša
mums rankas ir slopina religijos laisvę.

Europos Sąjungai sunku apsaugoti ir apginti krikščionis visame pasaulyje, nes ji pati negerbia
krikščionybės filosofijos. Kai kurie EP nariai taip pat nepritarė tam, kad religiniai vadovai
sakytų kalbas mūsų Parlamente. Šis Parlamentas atsisakė pasmerkti Mosulo arkivyskupo,
kuris vėliau buvo nužudytas, pagrobimą. Viena šio Parlamento frakcija pasirūpino tuo,
kad popiežius būtų apkaltintas žmogaus teisių pažeidimu. Komisija savo išleistame
kalendoriuje užmiršo pažymėti krikščionių šventes, neminint jau ginčo dėl kryžių Italijoje.
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Nekantriai laukiu, kada Vienoje bus įsteigta Netolerancijos ir diskriminacijos prieš
krikščionis observatorija, ir manau, kad ji turės daug darbo.

László Tőkés (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, kaip mažumos Rumunijoje atstovas žinau,
ką religinis persekiojimas reiškė N. Ceauşescu diktatūros laikais. Džiaugiuosi, kad šiandien
ministras pirmininkas Viktor Orbán kalbėdamas paminėjo kovą su krikščionių persekiojimu
kaip vieną iš mūsų prioritetų. Manau, kad vyriausioji įgaliotinė C. Ashton turėtų prie to
prisidėti bendradarbiaudama su pirmininkaujančia Vengrija, ir prašau jos tai padaryti.
Neseniai lankydamiesi Stambule galėjome pamatyti ir išgirsti, kad XX a. nužudyta milijonai
armėnų ir graikų krikščionių. Mane liūdina, kad krikščionys mūsų pasaulyje šiandien tebėra
persekiojami. Kartu su H. Hautala siūlau, kad šis klausimas, kurį dabar aptariame, būtų
įtrauktas į „Droit“ komiteto darbotvarkę atskiru punktu. Kita vertus, prašau baronienės
C. Ashton rimtai aptarti klausimą dėl krikščionių apsaugos sausio 31 d. vyksiančiame
užsienio reikalų ministrų susitikime ir įtraukti jį į užsienio politikos prioritetų sąrašą.

Pirmininkas.   – Suteikiu žodį Catherine Ashton, kad ji apibendrintų diskusijas ir atsakytų
į daugelį jūsų keltų klausimų.

Catherine Ashton,    Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai. – Pone pirmininke, jums leidus, iš daugybės čia išsakytų minčių
norėčiau paminėti keletą, kurias kėlė ne vienas kalbėtojas, bet pirmiausia norėčiau padėkoti
jums, gerbiami EP nariai, kad taip karštai parėmėte kai kuriuos mūsų sumanymus, kuriuos
siekiame įgyvendinti šioje srityje.

Kaip minėjau, viena iš priežasčių, kodėl labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiose
diskusijose, yra ta, kad šis klausimas kartą jau keltas Užsienio reikalų taryboje – bet jį vėl
svarstysime sausio mėn. pabaigoje – ir mintys, kurias išsakė čia gerbiami EP nariai, rezonuoja
su klausimais, kurių sulaukiau iš daugybės skirtingų šaltinių, ypač iš kai kurių valstybių
narių ir ministrų, kuriems šie klausimai labai rūpi.

Noriu patikslinti, kad savo kalboje, tiesą sakant, krikščionybę tikrai minėjau. Kalbos
pradžioje išdėsčiau savo lankymosi būtent Betliejuje ir būtent stačiatikių Kalėdų išvakarėse
motyvus paaiškindama, kad tuo siekiau parodyti, jog Vidurio Rytai tam tikra prasme yra
daugelio religijų širdis. Šis labai asmeninis ir sąmoningas poelgis jau savaime yra labai
stiprus pareiškimas. Žinau, kad M. Mauro salėje, deja, jau nėra ir jis negirdi mano atsakymo,
bet tikiuosi, jam bus perduota, kad savo kalboje krikščionybę tikrai minėjau.

Norėčiau dar paminėti keletą dalykų. Nemažai jūsų, gerbiami EP nariai, kėlė klausimą dėl
to, kaip naudojame savo turimas priemones siekdami užtikrinti, kad šias problemas būtų
galima spręsti. Noriu priminti jums, gerbiami EP nariai, kad beveik į visus prekybos ir
bendradarbiavimo susitarimus, kuriuos esame pasirašę nuo 1995 m., įtraukta išlyga dėl
žmogaus teisių ir dabar, manau, ji yra susitarimuose su 134 šalimis.

Pagrindinis tikslas, kurio tuo siekiama – parodyti bendrą įsipareigojimą ginti žmogaus
teises, be to, tai taip pat suteikia mums teisinį pagrindą taikyti sankcijas šiurkščių žmogaus
teisių pažeidimų atveju. Gerbiami EP nariai galbūt prisimena, kad būtent aš eidama savo
ankstesnes pareigas iškėliau klausimą dėl „BLS+“ sistemos ir Šri Lankos. Jums žinoma, kad
ėmėmės žingsnių siekdami užtikrinti galimybę laikinai netaikyti šaliai lengvatų pagal šią
sistemą būtent dėl žmogaus teisių pažeidimų. Labai svarbu, kaip gerbiami EP nariai pasakė,
toliau stebėti, kaip sudaromi susitarimai ir kaip naudojamos šioje srityje mūsų turimos
priemonės, ir užtikrinti, kad esant būtinybei šiais svertais būtų pasinaudota.
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Kadangi Komisija pradeda svarstyti klausimą dėl BLS reglamento ateities, manau, vienas
iš labai įdomių dalykų bus išsiaiškinti, ar šio reglamento aspektai, susiję su žmogaus teisių
konvencijų ratifikavimu ir įgyvendinimu, galėtų būti patobulinti.

Taip pat norėčiau pakalbėti apie kitą šio reikalo pusę ir turiu galvoje, žinoma, priemones,
kurias pasitelkiame remdami demokratiją ir žmogaus teises. Kaip gerbiamiems EP nariams
žinoma, remiame projektus visame pasaulyje, kuriais siekiama kovoti su rasizmu,
ksenofobija ir bet kokia diskriminacija. Finansavome kovos su diskriminacija srityje
veikiančias NVO apytikriai 60 šalių. Taigi išlaikome pusiausvyrą naudodami savo turimas
priemones, kuriomis mums užtikrinama galimybė parodyti jėgą, kai turime labai tvirtą
pagrindą manyti, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos, ir priemones, kurios – kartu su
mums būdingu noru padėti ir turimomis galimybėmis – suteikia mums galimybę remti
šias NVO, ypač tas, kurios aktyviai veikia kovos su diskriminacija srityje.

Norėčiau paminėti dar vieną sritį, susijusią su mūsų atstovybių visame pasaulyje vaidmeniu
ir padėties stebėsena. Šį klausimą iš tikrųjų kėlė nemažai gerbiamų EP narių. Manau ir tai
jau minėjau, kad iš tikrųjų labai svarbu stebėti padėtį šioje srityje visame pasaulyje.

Man ypač padarė įspūdį, kad tiek daug gerbiamų EP narių kalbėjo apie tai, kas pastaruoju
metu pripažįstama plačiau, bet daugeliui gerbiamų EP narių jau labai seniai kėlė rūpestį:
kalbu apie rūpestį dėl to, kaip su visų religijų tikinčiaisiais elgiamasi, kaip jie visame pasaulyje
nuolat diskriminuojami, ir apie būtinybę skirti šiems klausimams daug dėmesio ir akylai
stebėti padėtį tais atvejais, kai dvasininkai ir tikintieji yra nuolat diskriminuojami, ne tik
tada, kai jau būna pereita prie smurto – kai jau įvykdomas smurtas, mes, žinoma, tam tikra
prasme privalome imtis veiksmų, – bet ir tada, kai to dar nebūna atsitikę.

Manau, svarbu suprasti mūsų atstovybių visame pasaulyje vaidmenį kaip galimybę matyti,
kas vyksta ir nustatyti diskriminacijos atvejus, kad gerbiami EP nariai galėtų jausti, jeigu
galima taip pasakyti, „povandeninius burbulus“ ir apie juos mums pranešti.

Taip pat, manau, svarbu, kad, kaip jau sakiau, paskutiniame Užsienio reikalų tarybos
susitikime kėlėme klausimą dėl būtinybės įtraukti į mūsų atliekamą darbą žmogaus teisių
srityje ir rengiamus pranešimus klausimą dėl religinių mažumų padėties visame pasaulyje.
Šiandien diskusijose labai daug kalbėjome apie krikščionybę, bet daug gerbiamų EP narių
taip pat kalbėjo apie būtinybę užtikrinti, kad visais atvejais, kad ir ką mes darytume, būtų
gerbiamos ir toleruojamos kitos religijos.

Mano nuomone, svarbu, kad bus stengiamasi suvokti, kas iš tikrųjų vyksta, vykdant
stebėseną ir teikiant pranešimus, taip pat pasitelkiant mūsų atstovybes visame pasaulyje.
Manau, tai suteiks mums galimybę geriau žinoti, kaip panaudoti savo turimas priemones,
ypač tas, kurias turi Komisija. Tačiau tai yra ir politinės valios klausimas ir svarbu, kad ne
tik aš, bet ir jūs, Parlamento nariai, turintys, kaip teisingai kalbėjote, svarų balsą ir atliekantys
svarbų vaidmenį šioje srityje, kartu su valstybėmis narėmis ir jų ministrais tokią valią
parodytumėte.

Pradžioje pasakiau, kad esu įsipareigojusi stengtis užtikrinti, kad būtų naudojama tai, ką
turime geriausia, kad būtų akylai stebima, kas vyksta, kad būtų pasitelkiamos visos mūsų
turimos politinės ir ekonominės priemonės ir kad žmogaus teisių klausimas ir toliau būtų
prioritetinis mūsų darbotvarkėje. Labai dėkoju visiems jums už išsakytas mintis ir pateiktas
pastabas. Tiems, į kurių pastabas ir klausimus neatsakiau, noriu pasakyti, kad to nepadariau
ne dėl valios trūkumo ir kad visas jų išsakytas mintis nuodugniai apsvarstysiu ir į jas bus
atsižvelgta diskusijose, kurios vyks Užsienio reikalų taryboje sausio mėn. pabaigoje.
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Pirmininkas.   – Gavau septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų, pateiktus pagal Darbo tvarkos
taisyklių 110 straipsnio 2 dalį.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienį, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Elena Oana Antonescu (PPE),    raštu. – (RO) Šio beatodairiško nusikaltimo, neturinčio
nieko bendra su religija ar moraliniu principu, aukomis tapo nekalti žmonės. Mes, Europos
Sąjungos piliečiai, remiame ir skatiname religijos laisvę ir mūsų pareiga pabrėžti, kad ji
turi būti gerbiama, ginama ir remiama kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Šiuo atveju
teroristiniais išpuoliais, kuriuos jų vykdytojai mėgina pateisinti religiniu motyvu, iš tikrųjų
siekiama išprovokuoti neramumus ir konfliktus. Norėčiau pabrėžti, kad terorizmas nėra
siejamas su jokia religija. Būtent todėl bet koks fundamentalistinis mąstymas turi būti
paliktas už mečečių, bažnyčių ir sinagogų durų. Pasaulio religijos neskatina smurtinių
išpuolių. Tie, kas dalyvauja vykdant tokius išpuolius, iš tikrųjų neturėtų manyti, kad kovoja
už kažką. Visiškai priešingai. Manau, jie kovoja prieš moralės principus, prieš tokius pačius
žmones, kaip jie patys, ir prieš pačią žmoniją.

Gerard Batten (EFD),    raštu. – Krikščionių persekiojimas islamiškose šalyse ir kai kuriose
neislamiškose šalyse, kaip antai komunistinėje Kinijoje, stiprėja ir ši tendencija yra smerktina.
Vienas iš naujausių smurto prieš krikščionis protrūkių įvyko Aleksandrijoje per Naujuosius
metus, kur įvykdžius sprogimą bažnyčioje žuvo 25 žmonės ir 80 žmonių buvo sužeista.
Prielaidas tokiam išpuoliui įvykti man nurodė Londone ir kitose JK vietose gyvenantys
koptai. Jie nustatė, kad praeitais metais Egipte prieš krikščionis buvo įvykdyta daugiau kaip
100 išpuolių, per kuriuos žuvo daug žmonių.

Šių išpuolių vykdytojai yra motyvuoti islamo fundamentalistinės ir ekstremistinės
ideologijos. Aš ir JK nepriklausomybės partija, kuriai atstovauju, nenorime ES užsienio
politikos ir ES užsienio ministro, kurio pareigas šiuo metu eina baronienė C. Ashton. Tačiau
kadangi baronienė yra šiame poste, ji turėtų atsižvelgti į tai, kad ES sudaro milijardų eurų
vertės sandorius su šalimis, kuriose krikščionys yra ypač smarkiai persekiojami. ES turėtų
pasitelkti savo ekonominę jėgą ir griežtai pareikšti nepasirašysianti su šalimis, kurios
toleruoja krikščionių persekiojimą, jokių lengvatinių susitarimų ar nesudarysianti joms
jokių lengvatinių sąlygų. Bent tiek turėtų būti reikalaujama iš ES padaryti.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Statistiniai duomenys apie religijos laisvę
rodo, kad dauguma pastaraisiais metais įvykdytų religinio smurto išpuolių buvo nukreipti
prieš krikščionis. 2010 m. išpuolių prieš krikščionis labai padaugėjo ir tai kelia nerimą.
Deja, tenka gedėti dėl daugybės aukų, kurios žuvo per kruvinus išpuolius prieš krikščionių
bendruomenes Nigerijoje ir Pakistane, teroristinius išpuolius prieš krikščionis koptus
Aleksandrijoje ir Filipinuose, džihado kovotojų teroristinius aktus prieš krikščionių asirų
šeimas ir tyčinius krikščionių namų Bagdade sprogdinimus. Be to, griežtai nepritariu
gėdingam krikščionių persekiojimui, kurį vykdo Irano Islamo Respublikos vyriausybė,
taip pat smerktinam Katalikų Bažnyčios ir kitų religinių bendruomenių veiklos slopinimui
Vietname. Europos Sąjunga privalo atnaujinti visada rodytą savo įsipareigojimą siekti
užtikrinti religijos, sąžinės ir minties laisves – pagrindinius mūsų acquis communautaire
principus. Vyriausybės privalo užtikrinti šias laisves. Dėl šios priežasties ir atsižvelgdamas
į visame pasaulyje padažnėjusius smurto išpuolius prieš krikščionis, norėčiau paraginti
Tarybą, Komisiją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai
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imtis skubių, tvirtų ir aktyvių veiksmų, kad pasaulyje būtų užtikrinta religijos laisvės
apsauga.

Filip Kaczmarek (PPE),    raštu. – (PL) Kalbant apie pagarbą krikščionių teisėms išpažinti
savo religiją, vyksta kažkas labai negero. Jau praeitais metais Europos Parlamentui teko
išskirtinai dažnai reaguoti į krikščionių žmogaus teisių pažeidimus. Kartu su kitais autoriais
parengiau tris rezoliucijas susijusiais klausimais – vieną dėl Irako, ypač dėl mirties bausmės
(įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuolių prieš krikščionių bendruomenes, priimtą 2010 m.
lapkričio 24 d., antrą dėl pastaruoju metu įvykdytų išpuolių prieš krikščionis, priimtą
2010 m. sausio 20 d., ir trečią dėl religijos laisvės Pakistane, priimtą 2010 m. gegužės 19 d.

Šių metų įvykiai Aleksandrijoje priminė man, kad jau praeitais metais Europos Parlamentas
ragino Egipto vyriausybę užtikrinti krikščionims koptams ir kitų religinių bendruomenių
ir mažumų atstovams galimybę naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis
laisvėmis, įskaitant teisę laisvai pasirinkti ir keisti religiją, ir užkirsti kelią bet kokiai tokių
grupių diskriminacijai. Rytoj vėl diskutuosime dėl krikščionių religijos laisvės Pakistane.
Statistinis metodas nėra tobulas, bet kartais jis suteikia mums galimybę tiksliau įvertinti
problemos mastą. Dienraščio „Deutsche Welle“ žurnalistai atliko įdomių skaičiavimų,
susijusių su krikščionių teisių pažeidimais. Jie nustatė, kad vidutiniškai kas tris minutes
kažkur pasaulyje kankinio mirtimi dėl savo religinių įsitikinimų žūsta vienas krikščionis.
Iš tikrųjų stulbina, kad tokie dalykai vyksta tiesiog prieš mūsų akis.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Kaip europiečiai stengiamės užtikrinti, kad
kiekvienas asmuo Europoje galėtų nekliudomai praktikuoti tą religiją, kuri artima jo širdžiai
ir sąmonei. Taip pat priimame teisės aktus, kuriais piliečiams užtikrinama apsauga nuo
diskriminacijos dėl religinio tikėjimo. Mokyklose mokome vaikus tolerancijos ir aiškiname
jiems, kad visi žmonės turi lygias teises, taip pat sudarome sąlygas imigrantams laisvai
naudoti savo religinius simbolius. Pasirodo, kad darome tai Europos daugumos religijos
sąskaita. Mūsų tradicijos ir civilizacijos ištakos daugiausia glūdi krikščionybėje ir mūsų
gretose krikščionių yra daugiau nei kitų religijų pasekėjų. Sakau tai ir kaip EP narys,
atstovaujantis frakcijai, kurios pavadinime yra žodžiai „krikščionys demokratai“. Mes
neturime įtakos tam, kaip su krikščionimis elgiamasi daugelyje pasaulio šalių. Tačiau mes
galime ir turėtume užtikrinti religijos laisvę visiems europiečiams.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Susiduriame, deja, su visuotiniu krikščionių puolimu.
Statistiniai duomenys kalba už save: 75 proc. praeitais metais įvykdytų smurtinių išpuolių
dėl religijos buvo nukreipti prieš krikščionis.

Tačiau ši problema tampa politine, kai religiniais skirtumais pasinaudojama kaip priemone
užkirsti kelią augimui ir plėtrai. Šiais teroristiniais aktais skatinant neapykantą siekiama
būtent destabilizuoti šalių, kuriose vykdomi smurtiniai išpuoliai, socialinę ir politinę
sistemą. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos vaidmenį skatinant pagarbą žmogaus teisėms
ir pilietinėms bei demokratinėms laisvėms ir pirmiausia į jos krikščionišką kilmę ir ištakas,
jos pareiga į visus šiuos atvejus reaguoti griežtai pasmerkiant bet kokį ekstremizmą ir
skatinti dialogą, religinę laisvę, bendruomenių tarpusavio pagarbą ir toleranciją.

Tačiau tikiuosi, kad ES žengs dar toliau ir įtrauks sąlygą dėl pagarbos religijos laisvei į visus
ekonominius susitarimus, kuriuos ji pasirašo su kitomis šalimis, taip pat taikys sankcijas
šalims, kurios šios sąlygos nesilaikys.

Debora Serracchiani (S&D),    raštu. – (IT) Neturėtume droviai tylėti dėl Europos Sąjungos
pareigos remti laisvę išpažinti savo tikėjimą.
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Atsižvelgiant į neabejotinai dažnėjančius smurto išpuolius prieš krikščionis įvairiose
pasaulio šalyse, ES turi neatidėliotinai priimti tvirtą poziciją, nukreiptą prieš bet kokius
teisės į laisvę išpažinti savo religiją pažeidimus. Religijos laisvės klausimas turi būti
integruotas į Europos politiką, ypač įtraukiant sąlygą dėl pagarbos religijos laisvei į mūsų
susitarimus su kitomis šalimis. Šie principai yra Europos vėliava ir jokiomis aplinkybėmis
negalime dėl jų daryti jokių išimčių.

Bogusław Sonik (PPE),    raštu. – (PL) Dabar krikščionys yra persekiojami daugiau kaip
70 pasaulio šalių. Tai reiškia, kad pagrindinė žmogaus teisė į religijos laisvę yra pažeidžiama
kas trečioje šalyje. Europos Sąjunga jau pradeda suvokti, kad persekiojimas dėl religijos
yra rimtas pažeidimas, kuriuo paminamas žmogaus orumas ir laisvė. Jau keletas mėnesių
Parlamente vykstančios diskusijos dėl religinių laisvių ir krikščionių padėties formaliu
požiūriu taip pat reikšmingos, kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai bažnyčių pozicija
Europos lygmeniu vykstančiose diskusijose sustiprėjo ir dabar jos turi teisę būti oficialiomis
partnerėmis dialoge su Europos Komisija. Europos Parlamentas, atliekantis žmogaus teisių
sergėtojo vaidmenį, turėtų kuo skubiau rasti religijos laisvės gynimo visame pasaulyje
būdų.

Atsižvelgdamas į pastaruoju metu vykdomą smurtą prieš krikščionių mažumas kai kuriose
Vidurio Rytų, Afrikos ir Azijos šalyse, manau, būtų gerai iškelti šį klausimą ateinančiame
ES Užsienio reikalų tarybos sustikime ir kartu su Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio
reikalams ir saugumo politikai parengti konkrečias krikščionių bendruomenės apsaugos
priemones. Europos Parlamentas turėtų paraginti šalis, kuriose vykdomas persekiojimas,
imtis veiksmingų priemonių religinėms mažumoms apsaugoti nepaisant su tuo susijusių
sunkumų. Todėl taip pat turėtume pradėti vertinti religinės laisvės klausimą rimtai
pasirašydami bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis.

11. Saugumo padėtis Sachelio regione (diskusija)

Pirmininkas.   – Kitas darbotvarkės punktas – diskusija dėl žodinio klausimo Sąjungos
vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, kurį Europos liaudies partijos
(krikščionių demokratų) frakcijos vardu pateikė Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar
Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek ir
Andrey Kovatchev dėl saugumo padėties Sachelio regione (O-0180/2010 – B7-0808/2010).

Arnaud Danjean,    autorius. – (FR) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, dėl to, kad saugumo
padėtis Sachelio regione nuolat blogėjo jau daugiau nei trejus metus, šiandien sprendžiame
klausimą, kurį turėjome pradėti nagrinėti prieš daugelį mėnesių. Be to, šį klausimą
sprendžiame tuo pat metu, kai Prancūzijoje palaidojome dvi jaunas nekaltas islamiškojo
terorizmo aukas, nužudytas prieš keletą savaičių Nigerio ir Malio pasienyje.

Nepaisant stiprių jausmų, kuriuos sukėlė šie nusikaltimai, privalome pripažinti realias
šiame regione prie pat Europos slenksčio susitelkusias grėsmes, nes šis regionas kelia ne
vien terorizmo grėsmę, pagrobimai ir žmogžudystės – dramatiškiausi blogėjančios padėties
Mauritanijoje, Malyje ir Nigeryje įrodymai. Nusikaltėlių tinklai ypač išplitę. Prekyba
narkotikais, ginklais ir žmonėmis kelia grėsmę šių valstybių ir mūsų žemyno stabilumui.
Pabrėžtina, kad Europos piliečiai ne tik sudaro šiame regione vykdomų teroristinių aktų
aukų daugumą, Europa taip pat yra nelegalios prekybos prekių gavėja.

Susidūrusi su šiomis nerimą keliančiomis aplinkybėmis Europos Sąjunga turėtų imtis
įgyvendinti integruotą, visapusišką strategiją, sujungiančią ES vystymosi ir saugumo politiką.
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Tai gyvybiškai svarbu. Žinoma, jau yra įgyvendinamų iniciatyvų, ypač įgyvendinamų pagal
10-ojo Europos plėtros fondo (EPF) sistemą, paskirta beveik 2 mlrd. EUR kovai su skurdu,
ekonomikos vystymuisi ir veiksmingesnės valdysenos šiose valstybėse sukūrimui. Kai
kurios valstybės narės vykdo dvišalę bendradarbiavimo politiką.

Tačiau dabar reikia imtis svarbesnių veiksmų. Mūsų veiksmai turėtų būti geriau koordinuoti.
Reikia stiprinti regionų strategiją ir skatinti šias valstybes bendradarbiauti sprendžiant
bendrus iššūkius, su kuriais jos susiduria. Taip pat reikia išplėsti ES politikos sričių spektrą
ir kiek galima labiau jas susieti vystymosi, saugumo, institucinių struktūrų stiprinimo,
muitų, teismų ir policijos srityse.

Ponia C. Ashton, yra keletas labai arti Europos esančių regionų, kuriuose slypi tiek daug
grėsmių mūsų saugumui ir keletas regionų, kuriuose ES pagaliau gali imti taikyti Lisabonos
sutartyje nustatytą integruotą metodą, kuriuo remiantis buvo įkurta šiuo metų jūsų
vadovaujama Europos išorės veiksmų tarnyba.

Ponia C. Ashton, gal galėtumėte papasakoti plačiau apie strategiją, kurią ketinate įgyvendinti
šiame regione?

Catherine Ashton,    Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja. –
Pone pirmininke, kaip ir A. Danjean, kalbą norėčiau pradėti baisia naujiena apie dviejų
jaunų prancūzų žūtį, kurie prieš 10 dienų buvo pagrobti Nigerio sostinėje, Niamėjuje, ir
po kelių valandų nužudyti. Smerkiame šį tikrai pasibaisėtiną nusikaltimą ir dar kartą
reiškiame užuojautą šių jaunuolių ir Nigerijos pareigūnų, nužudytų per vėliau vykusį
susišaudymą, šeimoms. Taip pat noriu išreikšti solidarumą su Prancūzijos ir Nigerio valdžios
institucijomis.

Žinoma, dar penkis Prancūzijos piliečius islamiškojo Magrebo Al-Qaeda laiko kaip įkaitus
kažkur šiaurės Malio dykumoje. Vien praėjusiais metais buvo pagrobta 10 Europos piliečių,
keturi – nužudyti.

Saugumo padėtis Sachelyje kelia nerimą – regionas kenčia ne tik nuo skurdo, sausrų ir
maisto trūkumo, čia veikia organizuotų nusikaltėlių tinklai, valstybės įtaka dykumos zonose
menka ir menki saugumo sektoriaus pajėgumai. Šios grėsmės yra rimtas iššūkis vystymosi
veiklai ir perspektyvoms, nes dirbantiesiems vystymosi srityje tęsti veiklą šiomis
aplinkybėmis per daug pavojinga.

ES ir jos valstybės narės keletą metų bandė padėti spręsti vystymosi ir saugumo problemas
pavienėse Sachelio regiono valstybėse, tačiau grėsmės saugumui peržengia valstybių sienas
ir vienintelis įmanomas ir veiksmingas sprendimas – visapusė regioninė strategija. Reikia,
kad nuolatinės Europos pastangos Sachelio regione būtų nuoseklesnės, geriau koordinuotos
ir veiksmingesnės.

Praėjusių metų spalio mėn. Užsienio reikalų taryba davė man ir Komisijai užduotį iki šių
metų pradžios parengti strategiją Sachelio regionui. Ši strategija turi būti pagrįsta visuotiniu,
integruotu požiūriu, ją rengiant reikia nuosekliai pasitelkti įvairias turimas priemones, kad
Sachelio regione galėtume skatinti saugumą, stabilumą, vystymąsi ir gerą valdyseną.

Manau, kad norėdami įveikti sudėtingus iššūkius Sachelyje, turime imtis veiksmų įvairiais
lygmenimis. Visų pirma reikia imtis politinių ir diplomatinių veiksmų. Jie yra būtini, norint
sudaryti sąlygas Sachelio regiono valstybių, kurioms vis dar trūksta abipusio pasitikėjimo,
dialogui. Turėtume plėtoti turimas nacionalinių strategijų (tų valstybių, kurios yra jas
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sukūrusios) nuostatas ir skatinti kurti regionines iniciatyvas ir priemones, skirtas kartu
įveikti grėsmes saugumui.

ES taip pat kartu turėtų stiprinti dialogą su Magrebo šalimis, regioninėmis organizacijomis
(Afrikos Sąjunga, ECOWAS ir Sachelio–Sacharos valstybių bendrija) ir visa tarptautine
bendruomene, Jungtinių Tautų Organizacija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir, ypač
Kanada, saugumo Sachelyje klausimais.

Antra, turime padėti Sachelio regiono valstybėms stiprinti kiekvienos iš valstybių saugumo
sektoriaus – kariuomenės, policijos, teisingumo ir pasienio kontrolės sistemų – pajėgumus.
Šios pajėgos turi būti pajėgios veiksmingai atkurti įstatymo viršenybę ir saugumą bei
perkelti valstybės valdžios institucijas į pažeidžiamiausias vietoves. Skatinsime Malio,
Mauritanijos ir Nigerio regioninį bendradarbiavimą veiklos vykdymo lygmeniu, kad šios
valstybės galėtų kartu veiksmingiau atremti Al-Qaedos keliamą grėsmę, taip pat organizuoto
nusikalstamumo ir buitinio banditizmo grėsmes islamiškajame Magrebe.

Trečia, ilguoju laikotarpiu ES turėtų ir toliau prisidėti prie Sachelio regiono valstybių
vystymosi ir padėti gerinti jų pajėgumus teikti socialines paslaugas gyventojams ir užtikrinti
ekonomikos augimą. Pavienės valstybės toliau skatins vidaus saugumą ir padės rasti
socialinių, ekonominių ir tautinę įtampą keliančių problemų sprendimus.

Ketvirta, norėdami išvengti ekstremizmo ir radikalizmo skatinimo ir norėdami kovoti su
šiais reiškiniais turime remti valstybės ir teisėtų nevalstybinių subjektų rengiamas ir
įgyvendinamas iniciatyvas bei veiklą, kuria siekiama kovoti su islamiškuoju radikalizmu
ir remti demokratiškos, tolerantiškos ir nesmurtinės visuomenės idėjas.

Mūsų užduotis – nuosekliai naudoti turimas trumpalaikes ir ilgalaikes priemones, kad būtų
įgyvendintos įvairios šios strategijos dalys. Žinoma, taip pat reikia, kad rengiant šią strategiją
dalyvautų valstybės narės.

Glaudžiai bendradarbiauju su Komisijos nariu A. Piebalgsu, kurio dalyvavimas rengiant
saugumo ir vystymosi strategiją yra ypač svarbus strategijos įgyvendinimui reikalingiems
ištekliams užtikrinti.

Esu įsitikinusi, kad jei imsime taikyti šią naują, visapusę, visuotinę strategiją, kuria tęsiamas
mūsų politinių, diplomatinių ir vystymosi įsipareigojimų Sachelyje vykdymas, suteiksime
naują stimulą kovai su įvairiomis šiame regione kylančiomis grėsmėmis ir iššūkiais.
Nekantrauju po keleto savaičių tinkamai pristatyti šią strategiją ir pakviesti gerbiamus
Europos Parlamento narius į diskusiją.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    PPE frakcijos vardu. – (ES) Pone pirmininke,
mūsų pateikto žodinio klausimo tekste teigiama, kad per pastaruosius trejus metus
paaštrėjusi padėtis ypač neigiamai paveikė Europos Sąjungos interesus ir piliečius
islamistinės Al-Qaeda atšakos prieglobsčiu tapusioje Pietų Sacharoje, nes Vokietijos, Italijos,
Ispanijos ir visai neseniai Prancūzijos piliečiai tapo žmogžudysčių, pagrobimų, plėšimų,
šantažo, prekybos narkotikais ir žmonėmis aukomis. Todėl norime išreikšti solidarumą
su kolegomis šio Parlamento nariais iš Prancūzijos ir poniai C. Ashton pasakyti, kad šiomis
aplinkybėmis reikia tvirtos Europos Sąjungos reakcijos, kaip kad reikalauja prezidentas
N. Sarkozy.

Šiomis aplinkybėmis turi būti imtasi veiksmų politikos, ekonomikos ir vystymosi srityse,
o A. Danjean priminė mums apie didžiulius Europos plėtros fondo išteklius.
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Ponia C. Ashton, norėčiau, kad pristatytumėte savo nuomonę apie spalio mėnesį Malyje
vykusį 8 didžiausių pasaulio valstybių aukščiausiojo lygio vadovų susitikimą kovos su
terorizmu klausimais, kuriame nedalyvavo Alžyras, kuomet Taryba įgaliojo jus jame
dalyvauti. Sakėte, kad reikia imtis regionų lygmens veiksmų. Mano nuomone, be to, kad
Tunise padėtis nestabili, tai, kad dvi šio konflikto šalys – Marokas ir Alžyras–
nebendradarbiauja yra blogas ženklas.

Galiausiai, ponia C. Ashton, norėčiau, kad pasakytumėte savo nuomonę apie 2 000 km į
pietus nuo Alžyro įkurtą antiteroristinį centrą, su kuriuo susijęs Malis, Mauritanija ir Nigerija
ir paaiškintumėte man, jei galite, ar šio antiteroristinio centro tikslas nėra išvengti Europos
Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dalyvavimo siekiant užtikrinti regiono saugumą.

Roberto Gualtieri,    S&D frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, vyriausioji įgaliotine,
ponios ir ponai, rodos, A. Danjean pastabos ir jūsų kalboje pasakytos mintys apie padėtį
Sachelio regione, kuri yra kritinė, ponia Ashton, sutampa.

Kalbame apie vieną skurdžiausių pasaulio regionų, besiribojantį su kai kuriomis valstybėmis,
kurios praėjusią savaitę patyrė sukrėtimą dėl daug pavojingesnio nei kada nors anksčiau
nestabilumo. Šis regionas taip pat yra vienas tų, kuriuose išplitęs teroristų infiltravimas ir
prekyba narkotikais kelia ypač didelį nerimą. Dėl visų šių priežasčių padėtis nėra tvari ir
kelia realią grėsmę Europai.

Todėl Europa turi nedelsdama imtis įgyvendinti veiksmingą iniciatyvą. 2009 m. iniciatyva
Sachelio regiono saugumui ir vystymuisi užtikrinti kol kas pasirodė esanti neveiksminga.
Sachelio regione reikia naujos saugumo strategijos, kurią priimti paragino Užsienio reikalų
taryba ir kurios mes laukiame. Mano nuomone, buvo pabrėžti du svarbūs dalykai: pirma,
regionų metodas ir, antra, integruotas metodas, leisiantis geriausiai pasinaudoti ES
turimomis įvairiomis priemonėmis konkrečiai, veiksmingai ir koordinuotai veiklai. Tačiau
privalome suprasti, kad reikia labai atidžiai įvertinti galimos misijos kelią, nes bendrosios
saugumo ir gynybos politikos misijos yra vienos iš mūsų turimų priemonių, tačiau jos
negali pakeisti politinės strategijos.

Todėl mūsų frakcija visiškai pritaria atnaujintiems Europos įsipareigojimams Sachelio
regione ir nekantrauja išvysti naująją strategiją, išsamiai ją aptarti ir pritarti jos
įgyvendinimui.

Charles Goerens,    ALDE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, išaugęs žodiniame
klausime paminėtų incidentų skaičius Sachelio regione kelia nerimą.

Labiausiai nuo nusikalstamų tinklų ir teroristų veiklos kenčia užsieniečiai, kurių dauguma
elgėsi pavyzdingai, kaip ir du Prancūzijos piliečiai, kurių tragišką žūtį smerkiame. Kiekvienas
panašus įvykis dar labiau menkina atitinkamų valstybių valdžios, bandančios spręsti
ekonomikos, saugumo ir politinio bendradarbiavimo problemas pagal regionų sistemos
principus (nederėtų pamiršti, kad jos institucinė struktūra plačiai pagrįsta europietiškuoju
modeliu), autoritetą. Šioje diskusijoje paminėti klausimai yra ypač svarbūs.

Jei norime daryti tai, ko iš mūsų, kaip Europos Sąjungos atstovų, yra tikimasi, pirmiausia
privalome sutarti dėl bendro požiūrio į Sachelio regioną ir ypač į Vakarų Afrikos valstybių
ekonominę bendriją (ECOWAS) apskritai.

Antra, privalome rimtai vertinti tiesiogines ir netiesiogines blogėjančios padėties šiame
regione priežastis. Viena tokių netiesioginių priežasčių yra didžiulis skurdas šiose valstybėse,
dėl to jos yra silpnos ir negali vykdyti valdymo funkcijų.
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Trečia, privalome nustatyti aiškią ES strategiją šiuo klausimu ir norėčiau padėkoti C. Ashton
už pranešimus šia tema.

Ketvirta, privalome nešykštėti išteklių, kurių minėtoms valstybėms reikia norint padėti vėl
valdyti padėtį, ypač saugumo. Kalbą norėčiau baigti pabrėždamas, kad spręsdami A. Danjean
klausime minėtas problemas mes iš tiesų rūpinamės savo pačių saugumu.

Sabine Lösing,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, apie ką mes kalbame?
Ar apie organizuotą nusikalstamumą ar apie politinį ir (arba) religinį terorizmą? Tai ypač
svarbus klausimas, kai kalbame apie padėties vertinimą. Šį regioną pažįstantys specialistai
laikosi nuomonės, kad tai labiau susiję su nusikaltimais, o ne religiniais motyvais pagrįstu
tarptautiniu terorizmu. Kovos su terorizmu priemonės dažnai turi lemiamos įtakos taikai
ir demokratijai ir gali būti naudojamos, kaip pretekstas siekti kitų interesų.

Galbūt šis klausimas taip pat susijęs su Afrika, kaip viena Europą dominančių teritorijų.
Anot ES kovos su terorizmu koordinatoriaus Gilles de Kerchove, tai susiję su Afrika, kurią
Europa laiko sava teritorija. Nepritariu saugumo politikai, padėsiančiai sukarinti Afriką.
Saugumą Sachelio regione galima užtikrinti tik pagerinant jo gyventojų padėtį. Didinti
saugumui ir kariuomenei skirtą biudžetą valstybėse, kur gyventojai kenčia dėl didelio
maisto trūkumo, pražūtingas žingsnis.

Galiausiai norėčiau, kad atsižvelgtumėte į tai, kad su pagrobimais ir kita nusikalstama veikla
yra susiję daug žmonių, kurie priklauso įvairioms painiai susijusioms organizacijoms.
Kovoje su nusikalstamumu saugumo struktūrų finansavimas iš Vakarų gali turėti atvirkštinį
poveikį ir ateityje toliau kelti pavojų nekaltiems žmonėms.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, Antoine de Lecour ir Vincent Delory
pagrobimas ir nužudymas Nigeryje mums skaudžiai priminė tai, kad reikia imtis įgyvendinti
strategiją, skirtą saugumui, stabilumui ir gerai valdysenai Sachelio regione užtikrinti.
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija ilgą laiką rėmė tokią strategiją
ir šiomis aplinkybėmis norėčiau pasakyti, kad palankiai vertiname Europos Komisijos
pranešimą, kad iki šio mėnesio pabaigos bus pristatyta strategija, kurioje bus sujungti
saugumo ir vystymosi aspektai.

Nuoširdžiai tikiu, kad į saugumo Sachelio regione klausimą turime pažvelgti visais aspektais,
nes jei terorizmui pavyko prigyti šiame regione, vadinasi tą lėmė palankios politinės ir iš
esmės socialinės bei ekonominės sąlygos. Šiame regione sienos ypač laidžios ir nėra jokios
veiksmingos valdžios kontrolės. Visi šie veiksniai žinoma padėjo išplisti nelegaliai prekybai.
Taip pat yra vystymosi trūkumų.

Manau, kad yra du ypač naudingi veiksniai, galintys padėti užtikrinti Sachelio regiono ir
Europos piliečių saugumą. Visų pirma reikalinga Sachelio–Sacharos lygmens strategija,
skirta regiono valstybių valdžiai apleistose teritorijose atkurti ir teisinėms valstybėms kurti.
Antra, manau, kad turėtume vykdyti bendras socialines, ekonomines programas pasienio
zonose, kad būtų sukurta darbo vietų vietos gyventojams.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, keletą kartų buvo
prašoma surengti diskusiją šia tema ir kaskart prisiimami įsipareigojimai Sachelio regione
įgyvendinti reikiamas iniciatyvas, skirtas padėčiai regione stabilizuoti ar saugumui užtikrinti.

Žinome, kad dėl sienų nebuvimo ir didelio regiono ploto Sachelis yra ideali narkotikų
prekeivių ir teroristų grupuočių, ypač islamiškojo Magrebo Al-Qaedos, tranzito teritorija.
Šio regiono valstybių silpnumas ir nestabilumas yra svarbiausios problemos ir, kaip minėta,
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šios grėsmės turi tiesioginės įtakos regiono žmonėms ir valstybėms, ypač Mauritanijai,
Maliui ir Nigeriui.

Svarbiausia Europos Sąjungos užduotis – sudaryti patikimą saugumo strategiją, pagrįstą
įvairiais galimų Europos veiksmų aspektais: bendradarbiavimo ir vystymosi politika,
regionų programomis, derinimo strategijomis saugumui greitkeliuose užtikrinti ir mokymais
saugumo srityje. Taigi Europos Sąjunga ne tik turėtų, bet ir privalo kuo greičiau įsikišti,
todėl nekantriai laukiame, kol Komisija parengs visą jūsų, ponia C. Ashton, paskelbtą
strategiją, taip pat laukiame ryžtingų veiksmų šiame svarbiame regione.

Pabaigai norėčiau aiškiai pasakyti, kad turime skirti gerokai daugiau dėmesio įvykiams
Pietų Europoje, nes daugelis dalykų gali pasikeisti ir geriau, kad nebūtume užklupti jiems
nepasirengę. ES būtų labai naudinga būti įžvalgesnei.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, pablogėjusi saugumo padėtis Sachelio
regione yra ypač rimta problema. Ji jau pareikalavo daug gyvybių ir kelia grėsmę per
pastaruosius metus padarytai politinei pažangai kovoje su terorizmu. Žinoma, aš taip pat
norėčiau pareikšti užuojautą visiems smarkiai nuo šio baisaus smurto nukentėjusiems
žmonėms.

Ypač gaila, kad šiuo metu Sachelio regione daugėja Al-Qaeda išpuolių, kai daugelyje kitų
pasaulio vietų jų skaičius mažėja. Kasmet per Sachelio regioną į Europą iš Lotynų Amerikos
atkeliauja apytikriai 25 proc. pasaulyje parduodamo kokaino. Narkotikų kontrabanda
užtikrina stabilias pajamas teroristinei veiklai ir sudaro galimybę samdyti jaunus žmones
regione ir mokėti jiems daug pinigų.

Šios gąsdinančios aplinkybės kelia nerimą ir mūsų kolegoms Sachelio regione, paskutiniame
EKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos susitikime gruodžio mėn. išsamiai aptarėme,
kaip būtų galima pagerinti saugumo padėtį ir sumažinti kontrabandos apimtis šiame
regione. Ponia C. Ashton, šiuo atveju ES veiksmai turi būti labai aiškūs, juos taip pat reikėtų
paspartinti. Drauge su Sachelio ruožo valstybėmis privalome tęsti savo veiksmus ir, pasitelkę
jūsų minėtą visaapimančią regiono strategiją, juos derinti. ES tenka didžiulė bendra
atsakomybė užtikrinti geros kokybės pagalbą užtikrintai stiprinant demokratines pajėgas.

PIRMININKAVO: STAVROS LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, tikriausiai žinote, kad vienoje
svarbiausių Sachelio regiono valstybių Nigeryje šio mėnesio pabaigoje bus surengti
prezidento ir parlamento rinkimai. Manau, kad C. Ashton sprendimas į šiuos rinkimus
siųsti Europos Sąjungos delegaciją yra svarbus, paramą reiškiantis gestas, ir noriu padėkoti
jai už man suteiktą galimybę vadovauti šiai delegacijai.

Visų pirma norėčiau pareikšti apgailestavimą dėl Nigeryje teroristų nužudytų dviejų jaunų
prancūzų, nepamiršdamas ir Nigerio karių, kurie žuvo per gelbėjimo operaciją.

Regiono gyventojai aiškiai nepritaria smurtui ir terorizmui, nes jie pirmieji nukenčia dėl
šių dalykų, tačiau jie prašo, kad Europos Sąjunga padarytų viską, kas įmanoma, kad padėtų
jiems eliminuoti teroro grėsmę ir, be kitų dalykų, aprūpintų ginklais jų ginkluotąsias pajėgas
ir suteiktų joms mokymus, kad jos galėtų duoti tinkamą atsaką teroristų išpuoliams.

Be to, nepaisant gausių gamtos išteklių Nigeris yra viena mažiausiai išsivysčiusių valstybių
pasaulyje. Todėl Europos Sąjunga privalo sukurti veiksmingą vystomojo bendradarbiavimo
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strategiją, skirtą padėti Nigeriui ir visam regionui išbristi iš dabartinės sudėtingos padėties.
Manau, kad ši pasaulio vieta mums daug reiškia, nes nuo padėties šiame regione priklauso
ne tik šio regiono, bet ir Europos gerovė, kuri turint galvoje geografinį artumą priklauso
nuo stabilumo jame.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, kaip prieš kelias dienas sakė Komisijos narys
A. Piebalgs, nesaugumo problemai Sachelio regione spręsti reikia pasitelkti vystymo
pastangas. Tačiau vien vystymosi nepakanka, nors jis yra būtinas ir turi būti ilgalaikis.
C. Ashton šiandien sakė, kad ES reikia nuoseklios strategijos, pagal kurią būtų pasinaudota
visomis turimomis priemonėmis, įskaitant priemones, skirtas regiono valstybių saugumo
sektorių reformoms vykdyti ir demokratinių bei institucijų gebėjimams stiprinti. Tačiau
Europos Sąjunga nepasinaudojo turimomis priemonėmis. Tereikia pažvelgti į greta esančią
Bisau Gvinėją, iš kurios Europos Sąjunga visai neseniai atšaukė Europos saugumo ir gynybos
politikos misiją ir kuri šiandien beveik virto narkotikų valstybe. Šis žingsnis buvo
neteisingas, nes reikėjo padidinti šią misiją ir jos įgaliojimus, ypač turint galvoje, kad Bisau
Gvinėjos organizuoto nusikalstamumo centro tiesioginis tikslas yra Europa.

Sachelio regionas, kuriame ES išsisuko nuo Vakarų Sacharos konflikto sprendimo, yra
kitas pavyzdys, kai Europos Sąjunga nedaro to, ką turėtų daryti. Jei ir toliau žvelgsime
priešinga kryptimi, ypač dabar, kai Tunise vyksta didelę įtampą sukėlę įvykiai, turėsiantys
pasekmių visam regionui, tik pabloginsime saugumo padėtį Sachelyje ir nusikalstamoms
bei teroristinėms organizacijoms, kaip Al-Qaeda, kurios ir taip išplitusios, islamiškajame
Magrebe atiduosime naują sunkioje padėtyje atidūrusią, viskam pasiryžusią kartą.

Nebegalime eiti toliau neturėdami šios C. Ashton pristatytos nuoseklios strategijos.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, ponios ir ponai,
Sachelio regionas yra svarbiausias regionas tarp Afrikos į pietus nuo Sacharos ir Europos.
Didėjantis nesaugumo lygis regione kelia nerimą mums visiems.

Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į praėjusių metų gruodžio 4 d. AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos priimtą šiam klausimui skirtą rezoliuciją ir joje pateikiamas
rekomendacijas.

Akivaizdu, kad reikia bendros Europos strategijos, tačiau veikdama viena Europos Sąjunga
nieko nepasieks. Todėl reikia, kad regione veikiantys subjektai imtųsi suderintų plataus
masto veiksmų. Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Afrikos Sąjungos
remiamas regiono valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas būtų galimybė išspręsti
problemą tiesiogiai ir pasitelkus visuotinę strategiją būtų galima pabandyti rasti sprendimus.

Norint parodyti tikrąją politinę valią būtinai reikia parengti dviejų etapų veiksmų planą
šiam regionui. Pirmajame etape būtų sprendžiami neatidėliotini, skubūs saugumo klausimai.
Šiame etape regiono valstybės sutelktų savo išteklius ir turimą informaciją ir suderintų
savo veiksmus.

Antrajame etape vietos gyventojai būtų informuojami apie problemą ir būtų ieškoma
prevencijos būdų. Svarbu, kad būtų išvengta nuolatinio teroristų gretų didėjimo dėl regiono
gyventojų nusivylimo ir neryžtingumo.

Sprendžiant šią problemą Europos Sąjunga negali būti pasyvia stebėtoja ir nieko nedaryti.
Todėl norėčiau paraginti C. Ashton imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų pasiekta pažangos
diskusijose ir būtų rasti konkretūs šios svarbiai problemos sprendimai.
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Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, blogėjanti saugumo padėtis Sachelio
regione nebėra vien regioninė problema. Padaugėjus užpuolimų, kurių aukomis tapo
Europos piliečiai, dabar ši problema, deja, tapo Europos Sąjungos problema.

Pirmiausia Sachelio regionas susiduria su nuolat augančia terorizmo grėsme, kurios aukos
daugiausia europiečiai, kurie ypač dažnai pagrobiami ir nužudomi. Sachelis taip pat yra
narkotikų ir ginklų kontrabandos tranzito regionas bei nelegalios emigracijos į Europą
kanalas. Manau, kad būtina padidinti praktinį bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos valdžios
institucijomis siekiant padidinti ginkluotųjų ir saugumo pajėgų dalyvavimą kovoje su
terorizmu regione. Taip pat turime nemažai politinių priemonių regionų bendradarbiavimui
skatinti siekiant įveikti šią grėsmę.

Tikiuosi, kad Europos Sąjungos techninė pagalba didžiąją dalimi bus skirta vystymosi
procesui remti, nes negalime neatsižvelgti į tai, kad Sachelio regionas yra teroristams palanki
terpė, ypač dėl gyventojų skurdo ir valdžios institucijų pažeidžiamumo. Tikiu, kad didesnė
ir tinkamai paskirstyta parama vystymuisi gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant padėtį
regione.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, ponios ir ponai, visi
sutinkame, kad padėtis Sachelio regione smarkiai pablogėjo. Įstatymų nesilaikanti zona,
kuriai buvo leista atsirasti prie Europos slenksčio, yra grėsmė, su kuria reikia nedelsiant
ryžtingai kovoti. Auga ekstremistų grupuočių, keliančių grėsmę civilių gyventojų gyvybei,
skaičius.

Aš taip pat smerkiu Europos piliečių gyvybių netektį ir pagrobimus šiame regione. Iki šiol
Marokas buvo tarsi tvirtovė, sauganti nuo įvairių nelegalios prekybos iš Sachelio formų.
Tačiau dabar prekiautojai narkotikais, ginklais ir žmonėmis Europos Sąjungą stengiasi
pasiekti per Mauritaniją ir Kanarų salas, apeidami Maroką. Manau, kad ES turi imtis veiksmų
ir padėti šioms valstybėms sustabdyti šias grėsmes.

Europos saugumą lemia ne tik padėtis mūsų teritorijoje, tačiau ir arčiausiai mūsų esančiuose
regionuose. Atėjo laikas veikti, raginu Komisiją ir Tarybą įgyvendinti saugumą Sachelio
regione padėsiantį atkurti veiksmų planą.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, kadangi esu iš
Prancūzijos šiaurės kilęs Europos Parlamento narys, norėčiau prisijungti prie A. Danjean
ir pasidalyti ne tik stipriais jausmais, kuriuos sukėlė šių dviejų jaunų vyrų iš šiaurės
Prancūzijos nužudymas, bet ir pasipiktinti šio nusikaltimo neteisybe. Noriu pagerbti jų
atminimą.

Pritariu A. Danjean padėties vertinimui, taip pat palankiai vertinu mūsų diskusijos pradžioje
C.  Ashton pateiktus pirminius atsakymus. Tačiau norėčiau jūsų, ponia C. Ashton, paklausti:
žinome, kad Malio ir Pietų Alžyro sienos yra labai pralaidžios, taip pat žinome, kad kita
Sachelio regiono pusė, Vakarų Sachara, ateityje taip pat gali tapti tokiu pat nesaugumo
šaltiniu, kaip kad šiandien yra Sachelis.

Todėl ar galite mums pasakyti, ar rengiate kokias nors iniciatyvas, ypač kaip atsaką į Maroko
Karalystės Jungtinių Tautų Organizacijai pristatytą autonomijos planą, kuris, mano
nuomone, padėtų užtikrinti saugumą ir pradėti būtiną dialogą su Alžyro valdžios
institucijomis?

Charles Tannock (ECR).   – Pone pirmininke, deja, Salfistų pajėgos, kurios yra pasaulinio
Al-Qaedos tinklo dalis, rado prieglobstį Sachelio regione, didelėje ir nuošalioje teritorijoje,
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kuri jiems puikiai tinka teroristų mokymams, nelaimingų nekaltų žmonių grobimui, šioje
vietoje norėčiau pareikšti užuojautą dviejų neseniai nužudytų Prancūzijos piliečių šeimoms,
ir, žinoma, narkotikų kontrabandai bei organizuotam nusikalstamumui.

Greta jau turimų panašių problemų Afganistano ir Pakistano pasienio regione, Somalyje
ir Jemene šis regionas yra didelis iššūkis saugumui. Dabar ES turi glaudžiai bendradarbiauti
su mūsų sąjungininkais JAV ir kitose demokratinėse valstybėse, pvz., Indijoje, Izraelyje, ir
kaimyninėmis nuosaikiomis Arabijos ir Afrikos valstybių vyriausybėmis, kad sukurtų
bendrą strategiją šiai visuotinio saugumo grėsmei įveikti.

Ponia vyriausioji įgaliotine, Atalanta veikla Somalyje buvo sėkminga. Galbūt dabar reikėtų
kai ką apsvarstyti – po NATO skėčiu besiglaudžiančią Prancūzijos vadovaujamą bendrą
saugumo ir gynybos politikos misiją ar kitas priemones, skirtas šiai visuotinei grėsmei
įveikti, ypač Malyje, Mauritanijoje ir Nigeryje, kurios ir taip yra labai skurdžios valstybės
ir kurioms reikia visokeriopos pagalbos, kokią tik galime suteikti.

Catherine Ashton,    Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja. –
Pone pirmininke, kalbėsiu trumpai, nes gerbiami Parlamento nariai labai padėjo ne tik
pritardami metodo, kurį taikysime, apimčiai, bet ir pasiūlydami kai kurias temas.

Norėčiau plačiau panagrinėti dvi iš jų, pirmoji, kuria tam tikra prasme pradėjo kalbėti
J. Salafranca, susijusi su mūsų parama regionų iniciatyvoms, kuriose dažnai dalyvauja tik
pavienės valstybės, o ne visos regiono narės, ir siekiu kaip galima geriau užtikrinti, kad
jose dalyvautų visos regiono valstybės. Aš šią temą specialiai šiek tiek išplečiu, labiau nei
gerbiamas Parlamento narys. Vienas mums tenkančių iššūkių – paremti iniciatyvas, kurių
valstybės gali imtis atskirai ar kartu, bet privalo užtikrinti, kad jos būtų veiksmingos ir
visapusės iniciatyvoje dalyvaujančių valstybių skaičiaus arba taikomo metodo požiūriu.

Turime atsižvelgti į tai, kaip suderinti mūsų veiksmus ir suinteresuočiausių šalių pagalbinius
veiksmus. Visuomet labai atsargiai vertinu mūsų įsikišimo būdus, tiek teikiant paramą,
tiek naudojant turimas priemones, dažnai, bet ne visada, geriausia paremti ir palaikyti
vietoje vykdomas pačių parengtas iniciatyvas.

Mums reikės atsižvelgti į klausimus dėl Vakarų Sacharos ir pateiktus pasiūlymus. Turiu
išnagrinėti, kur mūsų parama galėtų būti naudingiausia. Iš daugelio diskusijų su gerbiamais
Parlamento nariais žinau, kad šie klausimai, o ypač Vakarų Sacharos klausimas, tapo geriau
žinomi. Turime labai išsamiai apgalvoti šį metodą. Ir toliau dirbsime, kad išspręstume šį
klausimą. Šis klausimas bus aptariamas Užsienio reikalų tarybos diskusijose, tačiau
Parlamente taip pat grįšime prie šio klausimo, kad įsitikintume, jog gerai viską supratome.

Dabar tikrai labai svarbu plėtoti strategiją, kurioje iš tiesų apsvarstyti trumpalaikiai, vidutinio
laikotarpio ir ilgalaikiai aspektai ir tai kiek Europos Parlamentas, Komisija ir daugelis
valstybių narių prisidės prie vienos, rimtos, gerai apgalvotos ateities strategijos rengimo.

Pirmininkas.   — Diskusija baigta.

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

12. Padėtis Baltarusijoje

Pirmininkas.   Kitas darbotvarkės punktas – Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos
pirmininko pavaduotojos C. Ashton pareiškimas dėl padėties Baltarusijoje.
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Catherine Ashton,    Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja. –
Pone pirmininke, įvykiai Baltarusijoje po gruodžio 19 d. rinkimų sukrėtė mus visus: valdžios
institucijų jėgos naudojimas prieš savo piliečius sulaukė susirūpinimą reiškiančių ir įvykius
smerkiančių pareiškimų visame pasaulyje.

Kartu su kolegomis susitikome su nukentėjusiaisiais, opozicijos judėjimo, pilietinės
visuomenės atstovais, įkalintųjų šeimos nariais ir gyventojais. Turėjome galimybę pareikšti
užuojautą, išreikšti solidarumą su jais ir juos išklausyti. Tačiau, gerbiamieji Parlamento
nariai, atėjo laikas veikti.

Esu labai dėkinga, kad šio Parlamento nariai jau galėjo prisidėti prie mūsų savo svarstymais
šia tema ir kad mano kolega Š. Füle galėjo pristatyti mūsų svarstymus praėjusią savaitę
vykusiame Užsienio reikalų komiteto posėdyje. Nekantrauju išnagrinėti remiantis jūsų
diskusijomis parengtą ES rezoliuciją. Svarbu, kad atsižvelgdami į padėtį, į kurią turime
nedelsdami reaguoti, visi kaip galime geriau apgalvotume, ką reikėtų daryti.

Jau minėjau, kad Baltarusijoje teko susitikti su keletu opozicijos ir visuomenės atstovų,
įskaitant sulaikytųjų artimuosius. Taip pat susitikau su užsienio reikalų ministru
S. Martynovu. Šie pokalbiai nepaliko abejonių, kad įvykiai, kurių liudininkais tapome,
buvo mūsų įsivaizduojamos pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir
demokratijai pažeidimas. Ten buvo ne tik neteisėtai naudojama jėga, visam rinkimų procesui
pakenkė pilietinės visuomenės ir opozicijos atstovų sulaikymas. ESBO Demokratinių
institucijų ir žmogaus teisių biuro atliktas vertinimas patvirtina šią išvadą.

Daugelis per pastarąsias kelias savaites sulaikytų žmonių buvo paleisti. Tačiau nemažai
30 žmonių grupei dar yra pateikti kaltinimai, už kuriuos gresia labai sunkios kalėjimo
bausmės, ir gerbiami Palamento nariai tikriausiai žino, kad šioje grupėje yra ir kandidatų
į prezidentus.

Pone pirmininke, aš jau pasmerkiau represines valdžios institucijų Minske priemones ir
paraginau nedelsiant išleisti visus dėl politinių motyvų sulaikytus asmenis, taip pat vėl
atidaryti ESBO biurą Minske. Pakartojau šį pranešimą bendrame mūsų ir Jungtinių Amerikos
Valstijų valstybės sekretorės Hillary Clinton pareiškime.

Susitikime su užsienio reikalų ministru S. Martynovu pabrėžiau, jog ES tikisi, kad Baltarusijos
valdžios institucijos nedelsdamos reaguos į tarptautinės bendruomenės reikalavimus.
Priimdami sprendimus dėl tolesnių veiksmų, turime pradėti nuo esminių principų.

Pirmasis principas – taikių aktyvistų, įskaitant kandidatus į prezidentus, saugumas privalo
būti svarbiausia mūsų užduotis.

Antrasis principas – baltarusiai yra mūsų kaimynai ir partneriai ir jų interesai turėtų būti
pirmaeiliai. Išreikšdami susirūpinimą dėl valdžios institucijų negalime izoliuoti žmonių.

Trečiasis principas – pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra ES užsienio
politikos ir Rytų partnerystės pagrindas ir bendrų mūsų ir artimiausių partnerių vertybių
dalis. Dirbsime kartu su šiais partneriais, kaip dirbome su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,
siekdami sustiprinti tarptautinės bendruomenės Baltarusijai siunčiamos žinios galią.

Pone pirmininke, mūsų vertinimas veda prie aiškios išvados: turėtume pasinaudoti savo
kanalais, kad perduotume tvirtą ir greitą reakciją. Ši reakcija Baltarusijos valdžios
institucijoms turėtų būti aiškus ženklas, rodantis mūsų požiūrį, pagal kurį neturi būti
izoliuojami piliečiai ir pilietinė visuomenė. Mūsų reakcija turėtų būti darni. Viena vertus,
turime apsvarstyti tikslines priemones, nukreiptas prieš Baltarusijos valdžios institucijas,
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ir, manau, peržiūrėti galimas sankcijas. Kita vertus, turime palaikyti intensyvų dialogą su
pilietine visuomene ir piliečiais ir juos remti, o praktiškai tai reiškia nuolatinę pagalbą
nevyriausybinėms organizacijoms, žiniasklaidai ir studentams ir tikriausiai didesnes
pastangas padidinti piliečių, norinčių keliauti į Europos Sąjungą, judumą.

Trumpuoju laikotarpiu, jei sulaikytieji nebus paleisti, žinoma, lieka galimybė vėl įvesti
draudimą keliauti prezidentui A. Lukashenkai ir šį draudimą taikyti toliau išvardytiems
asmenims.

Kalbant apie intensyvesnę paramą pilietinei visuomenei, paprašiau, kad Išorės veiksmų
tarnyba kartu su Komisija išnagrinėtų skubių nevyriausybinėms organizacijoms,
žiniasklaidai ir studentams skirtų priemonių galimybes. Žinau, kad Europos Parlamentas
gali skirti stipendijas iš universitetų išmestiems studentams, ir tikiuosi, pone pirmininke,
šia priemone galima pasinaudoti. Žinoma, bandysime gauti papildomų išteklių iš kitur,
taip pat ir valstybių narių.

Jau anksčiau minėjau judumo klausimą ir kalbu būtent apie vizų režimo supaprastinimą:
noriu paraginti valstybių narių konsulatus Minske imtis specialių priemonių Baltarusijos
piliečių interesams apginti, t.y. supaprastinti vizų išdavimo tvarką.

Pone pirmininke, mano ką tik minėtas trumpalaikes priemones, žinoma, turi aptarti
Užsienio reikalų taryba, kurios posėdis įvyks sausio 31 d., tačiau ne per anksti apsvarstyti
ir kai kuriuos mūsų ilgalaikių santykių su Baltarusija aspektus.

Pirmiausia, jau anksčiau sakiau, kad šiuo klausimu turime bendradarbiauti su kitais
tarptautiniais partneriais, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Baltarusija turėtų toliau plėtoti
esamus daugiašalius santykius ir kodėl turėtume aktyviai bendradarbiauti su Rytų
partnerystės valstybėmis siekdami bendros nuomonės šiuo klausimu.

Antra, teikdami dvišalę finansinę pagalbą pagal Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonę turėtume didesnį dėmesį skirti gyventojų ir pilietinės visuomenės poreikiams.

Galiausiai praėjusiais metais parengėme bendrą pereinamojo laikotarpio planą nustatantį
mūsų ir Baltarusijos santykių vystymosi gaires vidutiniu laikotarpiu. Manau, kad šiame
procese turėtume padaryti pertrauką. Tai nereiškia, kad turime atsisakyti bendro
pereinamojo laikotarpio plano, tačiau reikia tolesnių konsultacijų ir su pilietine visuomene,
ir jei bus būtina, reikės peržiūrėti šį planą.

Pone pirmininke, tokia yra dabartinė sistema, pagal kurią mes dirbame. O dabar man labai
įdomu išgirsti Parlamento narių nuomonę.

Jacek Protasiewicz,    PPE frakcijos vardu. – (PL) Ponia pirmininke, užsienio stebėtojams
nekilo abejonių, todėl mūsų galvose abejonėms taip pat neturėtų likti vietos. Pastarieji,
gruodžio mėn. Baltarusijoje surengti prezidento rinkimai buvo neteisingi. Neteisingu buvo
ne tik šie rinkimai, bet ir mūsų nuo 2008 m. Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu
vykdoma politika, dialogo su Baltarusija ir ištiestos rankos politikos nebegalima tęsti. Dabar
ne laikas vykdyti įprastą veiklą, dabar reikia priimti naujus sprendimus, imtis naujos ir
griežtos politikos Baltarusijos režimo atžvilgiu, tai sakydamas turiu galvoje politines ir
vizų režimo sankcijas, neatmetant ir ekonominių sankcijų. Žinoma, tokiomis sankcijomis
turėtume pasinaudoti protingai ir taikyti jas taip, kad jos neturėtų įtakos paprastų
Baltarusijos gyventojų gyvenimui, tačiau neturėtume abejoti dėl sankcijų, įskaitant
Baltarusijos narystės Rytų partnerystėje sustabdymą, įvedimo.
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Kadangi rinkimai buvo neteisingi, rinkimų rezultatai nėra patikimi. Todėl ramiai ir žinodami
visus faktus galime teigti, kad šiuose rinkimuose Baltarusijos demokratiškoji opozicija gali
skelbti moralinę pergalę. Todėl turėtume paremti opozicijos bandymus čia, Briuselyje,
įkurti politinę atstovybę, kuri padėtų atstovauti opozicijos ir visos laisvos Baltarusijos
interesams sprendžiant įvairius klausimus politiniu lygmeniu su Europos Sąjunga ir
valstybėmis narėmis. Galiausiai, turėtume pareikalauti, kad būtų paleisti sulaikyti kandidatai
į prezidentus, politiniai veikėjai nepriklausomi žurnalistai, studentai ir universitetų
dėstytojai. Jie visi privalo būti paleisti dar iki to, kol pradėsime bet kokias tolimesnes derybas
su Baltarusijos valdžios atstovais.

Kristian Vigenin,    S&D frakcijos vardu. – (BG) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, ponios
ir ponai, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija labai
apgailestauja, kad šiai šaliai šie rinkimai virto dar viena praleista proga prisiimti tvirtus
demokratinius įsipareigojimus.

Tačiau galime pasakyti, kad iš esmės Europos Sąjungos politika laipsniškai kelti tam tikras
sąlygas Baltarusijai davė tam tikrų rezultatų, todėl turėtume atsargiai vertinti raginimus
radikaliai keisti savo politiką šios valstybės atžvilgiu.

Sakau tai, nes tik dėl mūsų pastangų prezidento rinkimų kampanija galiausiai padarė šiokią
tokią pažangą ir galbūt tai ir buvo priežastis, kodėl Minsko aikštėje susirinko daug daugiau
žmonių nei planavo organizatoriai. Kitaip tariant, tikriausiai sukūrėme laisvesnę atmosferą,
kurią Baltarusijos piliečiai tikriausiai teisingai suprato.

Tačiau šiomis aplinkybėmis pirmiausia privalome turime aiškiai ir tvirtai pareikalauti, kad
Baltarusijos valdžios institucijos paleistus sulaikytuosius ir nedelsiant nustotų persekioti
visus, dalyvavusius vienos ar kitos formos organizuotose protesto akcijose to. Čia negali
būti jokių kompromisų ir turime gan aiškiai pareikšti, ko norime.

Tačiau kitas klausimas, ką galime padaryti vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu.
Pirmiausia turime vengti pakartotinės šalies izoliacijos, nes, kaip pabrėžė opozicijos ir
pilietinės visuomenės atstovai, Baltarusijos izoliacija reikštų jos piliečių izoliaciją.

Laikantis Baltarusijos atžvilgiu mūsų jau vykdomos politikos turime pabandyti imtis tam
tikrų priemonių pritaikyti mūsų vykdomą politiką taip, kad ji duotų naudos šalies piliečiams
ir paremtų žiniasklaidą, pilietinę visuomenę ir opoziciją. Taip galėsime sukurti aplinką,
kurioje bus įmanomi teisingi ir demokratiški rinkimai.

Mano nuomone, turėtume šito siekti drauge su Baltarusijos kaimynėmis, nepriklausančiomis
ES, t.y. Rusija ir Ukraina ir kaip parlamento nariai pasinaudoti Rytų partnerystės ir
EURONEST teikiamomis galimybėmis įtraukti kitas penkias Rytų partnerystei priklausančias
valstybes į bendrą veiklą demokratijai Baltarusijoje įvesti.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, žinau, kad kalbai turiu tik
30 sekundžių.

Galbūt vertimas nebuvo visiškai aiškus, pone K. Vigeninai, bet ar iš tiesų girdėjau jus sakant,
kad po rinkimų vykusią demonstraciją jūs vertinate kaip teisingesnių rinkimų ir gerėjančios
padėties įrodymą, nors iš tiesų tai buvo protesto akcija prieš šių rinkimų klastojimą?
Nuskambėjo būtent taip. Man būtų išties labai sudėtinga suvokti, kad jūsų žodžiai buvo
išversti teisingai.
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Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Galbūt nepakankamai aiškiai pasakiau arba vertime
buvo praleistos kai kurios smulkmenos. Norėjau pasakyti, kad padėtis Baltarusijoje pasikeitė
ta prasme, kad vis daugiau žmonių suvokia, kad demokratija reikalinga ir, kad už
demokratiją reikia kovoti. Ir todėl faktą, kad Minsko aikštėje susirinko daugiau nei tikėtasi
žmonių, laikau teigiamu signalu.

Būtent tai turėjau galvoje ir jokiu būdu nenorėjau pasakyti, kad Baltarusijos režimas sudarė
tokią galimybę.

Pirmininkas.   – Tikriausiai yra nesklandumų dėl vertimo į anglų kalbą. Ar yra problemų
dėl vertimo į anglų kalbą? Prašau patikrinkite. Ne, tai ne vertimo klaida. Problema susijusi
su mikrofonu. Ar dabar jau gerai?

Kristian Vigenin (S&D).   – Pone pirmininke, visuomet stengiuosi kalbėti savo gimtąją
kalba, tačiau kartais kalbėdamas tokiais jautriais klausimais, man rodos, neturėčiau ja
kalbėti.

Bandžiau pasakyti tai, kad mano nuomone, padėtis Baltarusijoje gerėja, todėl, kad vis
daugiau žmonių Baltarusijoje supranta, kad Baltarusijai reikia demokratijos ir, kad vis
daugiau žmonių supranta, kad jie turi kovoti už demokratiją Baltarusijoje. Todėl sakiau,
kad teigiamu ženklu laikau tai, kad Minsko aikštėje susirinko tiek daug žmonių, daug
daugiau, nei organizatoriai tikėjosi. Tikiuosi, kad tai paaiškina, ką norėjau pasakyti.

Kristiina Ojuland,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, buvo naudinga išgirsti
vyriausiosios įgaliotinės nuomonę ir mes visiškai sutinkame su tuo, ką ji sakė. Labai svarbu,
kad Europos Sąjunga galėjo sureaguoti į Baltarusijos prezidento rinkimų nesėkmę.

Norėčiau, kad būtume turėję drąsos būti tokiais stipriais, tvirtais ir principingais ir su
kaimynine Baltarusijos valstybe, kur demokratiškos opozicijos nuslopinimas, teisinės
valstybės principo ir žmogaus teisių pažeidimai taip pat tapo kasdieniais dalykais.

Blogėjanti demokratijos padėtis Rusijoje taip pat gali būti priežastis, kodėl Kremlius
pripažino Baltarusijos prezidento rinkimus, o smurtines represijas pavadino Baltarusijos
vidaus reikalu. Toks abejingumas pasibaisėtinai padėčiai Baltarusijoje yra reikšmingas
Rusijoje vyraujančių tendencijų ženklas.

Europos Parlamentas parengė griežtą rezoliuciją, kuria nusikalstamam Lukashenkos režimui
siūloma taikyti vizų režimo ir ekonomines sankcijas. Labai svarbu, kad šiuo klausimu
Europos Sąjunga būtų vieninga ir kad valstybės narės nustotų vykdyti bet kokias dvišales
iniciatyvas su Lukashenka ir jo režimu. Kol nebus paleisti politiniai kaliniai privalome
sustabdyti Baltarusijos narystę Rytų partnerystėje ir dalyvavimą kitose bendradarbiavimo
iniciatyvose. Kartu privalome padidinti paramą pilietinei visuomenei, nevyriausybinėms
organizacijoms ir nepriklausomai žiniasklaidai Baltarusijoje, kad parengtume jas Baltarusijos
kūrimui po Lukashenkos režimo griūties, kuri, tikėkimės, įvyks demokratinių rinkimų
būdu.

Todėl, ponia vyriausioji įgaliotine, norėčiau, kad pritartumėte raginimui įsteigti visos
Europos forumą dėl Baltarusijos ateities.

Heidi Hautala,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, manau, kad sakydama jog
buvo sukrėsta, vyriausioji įgaliotinė tiesiog atkartoja mūsų mintis.

Po gruodžio 19 d. mes iš tiesų buvo sukrėsti, nes daugelis mūsų tikėjosi, kad galiausiai
Baltarusija laipsniškai atsivers Europos Sąjungai. Dabar manau, kad dauguma šių vilčių
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žlugo visam laikui. Beveik kas valandą girdimos žinios apie Minske ir kitose Baltarusijos
vietose besitęsiančias represijas kelia didžiulį nerimą.

Dar vakar tęsėsi žmogaus teises ginančios organizacijos „Viasna“ persekiojimas, reidai į
namus, areštai ir sulaikymai. Tai labai drąsiai žmogaus teises Baltarusijoje gynusi
organizacija. Valdžia vis dar nedavė leidimo ją įregistruoti.

Kai Helsinkio komitetas Baltarusijoje susisiekė su specialiuoju Jungtinių Tautų pranešėju
teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais sulaukė įspėjimo. Tai rimta priežastis
manyti, kad šiais sunkiais nusikaltimais kaltinamų asmenų teismas nebus teisingas.

Šiandien taip pat išgirdome žinią apie buvusį kandidatą į prezidentus A. Sannikovą, jo
sutuoktinę Iryna Khalip, „Novaya Gazeta“ laikraščio žurnalistę ir korespondentę Minske,
ir jų vaiką, kuri tapo pasauline sensacija. Išgirdome, kad vaikui gali būti leista likti su
seneliais, nes tėvai yra sulaikyti. Tačiau tik norėčiau įspėti, kad tai dar nėra geroji naujiena.
Mums vis dar reikia patvirtinimo, kurio turėtume sulaukti kitą savaitę.

Tad kodėl gi Baltarusijoje vykdoma ši kietos rankos politika? Mes turime pareikalauti
nepriklausomo tarptautinio įvykių tyrimo, kad suprastume visas aplinkybes ir kad
suprastume, kas pakurstė šį smurtą, kuris dabar paskelbtas nusikalstamu – provokatoriai
ar tie, kurie tik reikalauja demokratijos Baltarusijoje. Mano nuomone, pati tinkamiausia
institucija tokiam tyrimui atlikti būtų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija,
o Jungtinių Tautų Organizacija tyrimo atlikti nesugebėtų.

O kaipgi naujieji rinkimai? Turėtume būti atsargūs dėl naujų rinkimų organizavimo per
greitai, nes privalome užtikrinti demokratinių reformų planą. Privalome užtikrinti spaudos,
asociacijų ir susirinkimų laisvę ir teisę laisvai burtis. Be šito, daug nepasieksime, net jei
Baltarusija surengtų naujus rinkimus šiandien.

PIRMININKAVO: STAVROS LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Ryszard Czarnecki,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, kalbame apie padėtį
Baltarusijoje, tačiau neverskime atsakomybės kitiems. Lengva svaidyti kaltinimus
Lukashenkos režimui, kuris, žinoma, nusipelnė kaltinimų, ir iš tiesų turėtume jį kaltinti ir
pasmerkti. Tačiau Europa taip pat turėtų prisiimti šios kaltės dalį. Ar Italijos ministras
pirmininkas S. Berlusconi neparodė pasitikėjimo šiuo režimu? Ar Lietuvos prezidentės
D. Grybauskaitės vizitas neparodė pasitikėjimo režimu? Ar Lenkijos ir Vokietijos užsienio
reikalų ministrų G. Westerwelle ir R. Sikorski vizitai neparodė pasitikėjimo režimu ir iš
tiesų net tapo labai naudingi režimui? Tiesa yra ta, kad Europos Sąjungas valstybių narių
politikai suteikė A.  Lukashenkai erdvės politiniams manevrams nieko nereikalaudami
mainais. Šiandien privalome pareikalauti gerbti žmogaus teises, tačiau kartu ir prisiimti
mums tenkančią kaltę.

Helmut Scholz,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponia C. Ashton,
mano frakcija nepasirašė kompromisinės rezoliucijos dėl Baltarusijos. Tačiau norėčiau
aiškiai pasakyti, kad nereikėtų suprasti, kad pritariame rinkimų rezultatams, areštams ir
atsakomiesiems veiksmams, nukreiptiems prieš turinčius kitokią nuomonę. Mums teisingi,
skaidrūs ir demokratiški rinkimai, arba kaip teigė Rosa Luxemburg „laisvė turėti kitokią
nuomonę“ yra pagrindinė sąlyga santykiams su Baltarusija ir visomis kitomis valstybėmis
kurti. Tas pats pasakytina ir apie neatidėliotiną visų politinių kalinių paleidimą.
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Tačiau abejoju, ar sankcijos yra išties veiksmingas būdas priversti nedelsiant paleisti
politinius kalinius ir imtis radikalių pokyčių siekiant sukurti demokratinę sistemą
Baltarusijoje. Praeityje sankcijų taikymo Baltarusijoje ir kitur rezultatai buvo menki. Ponios
ir ponai, jūs tai žinote taip pat gerai, kaip ir aš. Mano nuomone, geresnis metodas būtų
politinėje valdžioje esantiems asmenims išdėstyti mūsų argumentus ir reikalavimus,
atsižvelgiant į politinį dialogą ir nesuteikti jiems galimybės suabejoti pilietinės visuomenės
atstovų kritika, kurią jie išsako remdamiesi išorės šaltinių kritika, sukurti skaidrią politinę
sistemą ir suderinti mūsų ir visų mūsų užsienio politikos partnerių pastangas Baltarusijoje.
Kaip parodė šio ryto diskusija dėl Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos, tai, atrodo, būtų
sąžiningiau atsižvelgiant į mūsų pačių argumentus.

Bastiaan Belder,    EFD frakcijos vardu. – (NL) Pone pirmininke, brutalus bet kokios politinės
alternatyvos prezidento Lukashenkos režimui nuslopinimas po 2010 m. gruodžio 19 d.
rinkimų žymiai apribojo Minsko politinių manevrų laisvę pasaulyje. Baltarusija savo
iniciatyva šiurkščiai nutraukė trejus metus besitęsiančius nepastovios krypties diplomatinius
santykius su Maskva ir Briuseliu. Šiuo metu prezidentui Lukashenkai pavyksta palaikyti
tvirtus politinius ir ekonominius ryšius su Rusijos atstovais. Būtent dėl šių priklausomų
santykių reikia aktyvesnio Europos dalyvavimo Baltarusijos pilietinės visuomenės gyvenime.

Todėl visais įmanomais būdais tęskime mąstymą keičiančios strategijos įgyvendinimą, kuri
yra būtina norint pakeisti režimą. Aktyviai rodykime Europos solidarumą. Pavyzdžiui, kuo
greičiau sumažinkime vizos išdavimo kainą Baltarusijos piliečiams. Taip pat pradėkime
ypač svarbią strateginę diskusiją su Baltarusijos politine opozicija ir kartu ypatingą dėmesį
skirkime valdžios aparato reformų siekiančioms jėgoms. Tai yra suderinta politika. Briuselis
dabar negali palikti Minsko likimo valiai. Nepalikime Baltarusijos piliečių paklusti Rusijos
ar Kinijos įstatymams; nutieskime jiems nepriklausomą kelią į laisvą visuomenę ir
demokratinę teisinę valstybę.

Traian Ungureanu (PPE).   – Pone pirmininke, Alexander Lukashenko niekada nepraleido
progos parodyti, kad yra diktatorius. Gruodžio mėn. įvykę rinkimai tebuvo pakartotinio
paskyrimo ritualas. Tačiau čia, ES, mes laikėmės įsikibę iliuzijos, kad Lukashenka
stebuklingai pasikeis. Iš tikrųjų sakėme, kad lauksime gruodžio mėn. rinkimų. Rinkimai
įvyko, bet Lukashenka nepasikeitė, o opozicijos atstovai atsidūrė ligoninėse arba kalėjime.

Manau, kad dabar laikas ES iš naujo apmąstyti savo požiūrį į Baltarusiją. Akivaizdu, kad
Baltarusijai vietos Rytų partnerystėje nėra. Baltarusijos narystė turėtų būti suspenduota.
Vienintelė mūsų partnerė turėtų būti pilietinė visuomenė. Nekantriai laukiu Užsienio
reikalų tarybos susitikimo sausio 31 d. rezultatų ir tikiuosi, kad ir C. Ashton, ir Komisijos
narys S. Füle rekomenduos suspenduoti šios šalies narystę.

Galiausiai, dėl dalyvavimo EURONEST parlamentinėje asamblėjoje, nebegalime duoti
Lukashenkai veto teisės EURONEST. Baltarusija įpratusi blokuoti EURONEST. Todėl išvada
būtų tokia, kad turime įsteigti EURONEST skubos tvarka.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Gerbiama vyriausia įgaliotine, Europos Parlamento
rezoliucija, dėl kurios rytoj balsuosime, turėtų pasiųsti stiprią žinią baltarusiams, visai
Europai ir pasauliui. Kuo skubiau reikia grįžti bent į tą padėtį, kuri buvo iki gruodžio
19-osios, vienyti jėgas, kad ten būtų žengiama demokratijos ir žmogaus teisių įtvirtinimo
keliu. Svarbiausias tikslas šiandien – politinių kalinių išlaisvinimas, išpuolių prieš opoziciją,
NVO, laisvą spaudą, sustabdymas. Tačiau sutinku su vyriausiąja įgaliotine – užsimojus
prieš režimą, neturime pataikyti į Baltarusijos piliečius. Reikia milimetro tikslumu
apskaičiuoti ar nepakenksime baltarusiams, o taip pat abipusiai naudingiems verslo,
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kultūros, mokslo, turizmo ryšiams su ES šalimis, kurie būtini Baltarusijos atsivėrimui
Europoje.

Pastarųjų metų dialogo su Baltarusija politika atnešė tam tikrus vaisius: dabar beveik pusė
baltarusių pasisako už glaudesnius santykius su Europos Sąjunga. Mes privalome reaguoti
į įvykius Minske taip, kad po metų kitų šitas skaičius dar labiau išaugtų. Tai būtų
apčiuopiamai skaudus atpildas gruodžio 19-osios organizatoriams. Baigiant, dar kartą
apie finansinę, vizinę, Berlyno sieną, kuri, deja, išaugo tarp Europos Sąjungos ir jos rytinių
kaimynų, kuri sunkiausiai įveikiama kaip tik Baltarusijoje. Seniai jau laikas griauti tą sieną
ir padaryti taip, kad viza į Europos Sąjungą būtų prieinama ir gaunama be jokių sunkumų
eiliniam ukrainiečiui, baltarusiui, gruzinui, rusui ir taip toliau. Tie milijonai eurų, kurie
surenkami už nesuprantamai aukštą vizų mokestį, tikrai neatsiperka, nes gilina iš praeities
paveldėtus griovius, šįkart tarp Europos Sąjungos valstybių ir jų kaimynų. To tikrai neturi
būti.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Pone pirmininke, viltis gyvenime ir, žinoma,
politikoje yra labai svarbi. Viltis suteikia mums galimybę ko nors laukti, viltis leidžia
žmonėms tikėti, kad ateityje viskas bus geriau, ir viltis yra tai, ko nuo gruodžio 19 d. ypač
trūksta Baltarusijoje. Vilties, kad šie rinkimai bus demokratiškesni, nei anksčiau vykę.
Vilties, kad opozicijos galimybės šį kartą bus geresnės, bei vilties, kad Baltarusijos
žiniasklaida Baltarusijos piliečiams pateiks tikrovę geriau atspindinčią informaciją. Visos
šios viltys žlugo.

Būtent todėl ES turėtų keisti savo politiką Baltarusijos atžvilgiu. Deja, draugiškų santykių
atkūrimo politika šiam režimui nepadarė poveikio. ES turės įvesti sankcijas Baltarusijos
vadovybei. Sankcijos, kurios turėtų įtakos ne piliečiams, o vadovybei. Sankcijos turėtų
būti, pvz., vizų vadovams ir jų šeimos nariams panaikinimas. Tai labai svarbu, jei norime
nutraukti sudėtingus ryšius tarp politinės ir ekonominės valdžios Baltarusijoje.

Laimei, C. Ashton, rodos, eina teisingu keliu. Komisija taip pat tinkamai sureagavo
pareikalaudama nedelsiant paleisti visus politinius kalinius. Šis Parlamentas taip pat galėtų
prisidėti ir kaip galima greičiau nusiųsti misiją į Baltarusiją, kad parodytų savo paramą
opozicijai, nepriklausomai žiniasklaidai ir nevyriausybinėms organizacijoms. Tik jiems
padedant ir jų pastangomis galės kurtis naujoji Baltarusija.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ES turėtų suteikti naują impulsą kaimynystės programai.
Iki šiol šios programos rezultatai nebuvo visiškai tokie, kaip žadėta. Turėtume remti ne tik
pilietiškumo vystymąsi Moldovoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane.
Taikydami tą patį metodą galėtume ir Baltarusijos gyventojams parodyti, kaip svarbu siekti
draugiškų santykių su Europa atkūrimo, norint užtikrinti šalies ateitį. Jei mums pavyks tai
padaryti, sugrąžinsime viltį Baltarusijos žmonėms.

Werner Schulz (Verts/ALE).   – (DE) Pone pirmininke, ponia C. Ashton, mūsų viltys, kad
po prezidento rinkimų Baltarusija priartės prie demokratijos, žlugo. Nepaisant visos
neigiamos mūsų patirties ir abejonių dėl A. Lukashenkos valdymo, pastaraisiais mėnesiais
ES ištiesė pagalbos ranką Baltarusijai. Buvo visiškai aiškiai pasakyta, kad siūlomos
bendradarbiavimo galimybės priklausys nuo šių rinkimų rezultatų, ir akimirką net atrodė,
kad rinkimai galėtų būti bent iš dalies laisvi, sąžiningi ir teisingi.

Tačiau akivaizdu, kad menkos nuolaidos paveikė represinę sistemą taip, kad prezidentas
dar kartą parodė savo tikrąjį nuožmaus diktatoriaus veidą. Tariamas jo išrinkimas prezidentu
yra baisi apgaulė, jo valdžia yra neteisėta ir smurtas prieš opoziciją yra brutalus nusikaltimas.
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Rinkimų klastojimas ir protestų užgniaužimas rodo reikšmingą Baltarusijos žingsnį atgal.
Noriu dar kartą pakartoti, kad šalyje tvyro baimės ir represijų atmosfera. Rinkimų klastotojai
begėdiškai teigė, kad įsikišo užsienio slaptosios tarnybos ir diplomatai, kai iš tiesų pati
valdžia pasiuntė agitatorius. Siaubą kelia ir tai, kad prezidento vis dar kontroliuojama ir
KGB besivadinanti slaptoji tarnyba opozicijai ir pilietinei visuomenei gąsdinti naudoja
stalininius metodus.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos nario padarytas pagrindinių žmogaus
teisių pažeidimas yra nepriimtinas. Pokomunistinis režimas tapo nebepakenčiamas.
Parengėme Parlamento rezoliuciją, kuri bus tinkamas pagrindas Europos užsienio reikalų
ministrų diskusijoms pradėti. Rezoliucijoje didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad
nedelsiant būtų paleisti sulaikytieji, sužeistiesiems būtų suteiktos sveikatos priežiūros
paslaugos, būtų panaikinti absurdiški kaltinimai ir įkurtas nepriklausomas tyrimo komitetas
ir būtų įvestos konkrečios politinės ir ekonominės sankcijos, kurios turėtų poveikį valdžios
atstovams, bet ne gyventojams.

Dabar privalome paremti europietiškai nusiteikusias pajėgas šalyje, kurios viltys buvo
sužadintos, kuri nori pakeisti valdžią ir kuri atidavė savo balsus. Savo šalies ateitį jie sieja
su ES, o ne su Rusija. Tai, kad A. Lukashenką su pergale rinkimuose pirmieji pasveikino
Rusijos prezidentas D. Medvedev, Rusijos ministras pirmininkas V. Putin ir Ukrainos
prezidentas V. Yanukovych rodo, kaip jie suvokia demokratiją ir kad šia kryptimi einančios
Baltarusijos laukia niūrios perspektyvos.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, kalbą norėčiau pradėti poniai
H. Hautala skirtomis naujienomis. Tikiuosi, kad ji vėl užsidėjo ausines. Taigi, ponia
H. Hautala, papildant jūsų pateiktą informaciją apie organizaciją „Viasna“ reikėtų paminėti
dar vieną dalyką. Organizacijos ne tik neleista įregistruoti, bet visai neseniai policija paėmė
visus jų kompiuterius, todėl pirmadienį Lenkijoje pradėjau rinkti nešiojamuosius
kompiuterius, kad galėčiau juos jiems nusiųsti, ir tai yra mano naujiena jums.

O dabar pereikime prie reikalų, Komisijos nary, kalbą pradėsiu pakartodamas, kad jūsų
nuomone, „jau laikas veikti“. Tai tiesa. Kitas labai svarbus jūsų pasakytas dalykas yra tai,
kad neturėtume Baltarusijos izoliuoti. Turime užtikrinti, kad rinkdamiesi priemones, kurių
imsimės, nepažeistume šio principo ir šios priemonės turi būti švelnios, t.y. pilietinės
visuomenės kūrimas, parama žiniasklaidai ir studentams, vizų panaikinimas. Turėtume
remti tokias priemones ir ypač skirti joms didesnį finansavimą. Tačiau aš taip pat sutinku,
kad reikia numatyti ir stipresnio poveikio priemones, pvz., , kaip siūlė J. Protasiewicz arba
K. Ojuland. Sprendžiant šį klausimą reikėtų susieti abiejų tipų priemones.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – Pone pirmininke, manau, kad nustatyta diagnozė ir
parinktas gydymas yra teisingi. Problema ne tai, kad praeityje buvo skirtingų diagnozių ir
gydymo planų, bet kad nuveikėme tiek mažai. Taigi tikriausiai turėtume savęs paklausti,
ar esame pakankamai apsisprendę šį kartą elgtis kitaip.

Žinoma, turėtume pasmerkti šiuos įvykius ir reikalauti išlaisvinti kalinius, imtis sankcijų
ir svarstyti narystės sustabdymą, tačiau jei apsiribosime žodiniu pasmerkimu ir moraline
parama, šie veiksmai neduos rezultato. Mums reikia parengti ilgalaikę strategiją ir veiksmus
ir tai tikrai bus naujosios užsienio politikos, kuriai vadovauja C. Ashton, išbandymas.

Kalbame ne tik apie Baltarusiją. Tai, kaip išspręsime Baltarusijos klausimą, nulems viso
regiono (Moldovos, Ukrainos, taip pat Rusijos ir kitų valstybių) politinę padėtį. Šiuo metu
kalbant geografiniais terminais įvykių srovė neša Baltarusiją tolyn nuo Europos, o Europa,
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kaip ir Ukraina, yra atsitraukusi. Akivaizdu, kad siūlydami taikyti dvipusį metodą – įvesti
sankcijas, izoliuoti valdžią ir padidinti pagalbą visuomenei – esame teisūs. Norėčiau pasakyti:
pakeiskime iki šiol tik valdžiai taikytą sankcijų ir paskatinimo principu pagrįstą politiką
sankcijų valdžiai ir paskatinimo visuomenei principu. Tačiau labai svarbu, kad prisimintume,
jog mūsų partnerė yra visuomenė, o ne valdžia.

C.  Ashton sakė, kad turėtume ir toliau teikti pagalbą. Mūsų pastangos neturėtų būti tokios
menkos, kaip kad buvo praeityje. Ar tikrai visi darėme tai, ką turėjome daryti? Ne, mūsų
teikiama pagalba buvo juokingai menka, turime tai pakeisti.

Richard Howitt (S&D).   – Pone pirmininke, pasirodo kol, mes čia diskutuojame Alexander
Lukashenka skubiai planuoja šį penktadienį vyksiančią inauguraciją, be užsienio svečių,
būtent dėl to, kad tarptautinė bendruomenė nepripažįsta, kad rinkimai Baltarusijoje buvo
laisvi, sąžiningi ar skaidrūs. Jei šie planai bus įvykdyti, ta diena taps juoduoju penktadieniu.
Gruodžio 19 d., kai buvo suimti 700  demokratinių pažiūrų protestuotojų, tarp kurių buvo
septyni iš devynių kandidatų į prezidentus, vienam iš jų buvo sulaužytos abi kojos, kitą
riaušes slopinanti policija mušė tol, kol jis patyrė smegenų traumą, jau pradėta vadinti
kruvinuoju sekmadieniu.

Prašau Komisijos Pirmininko pavaduotoją – vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares
pritarti Lenkijos pasiūlymams neišduoti vizų ir, kaip aiškiai pasakyta mūsų rezoliucijoje,
pritarti tolimesnių tikslinių ekonominių sankcijų principui.

Šiomis aplinkybėmis Europos Sąjunga gali aiškiai ir paprastai pareikalauti paleisti visus
politinius kalinius, pareikalauti, kad valdžios institucijos negrąsintų uždrausti ar apriboti
Helsinkio komiteto Baltarusijoje veiklą ir imtųsi skubių veiksmų, kad būtų surengti nauji
rinkimai.

Kalbant apie ateitį, sutinku su tuo, ką sakė Catherine Ashton ir mano frakcija, kad daugiašalė
strategija turi būti atvira ir kad turime pabrėžti pilietinės visuomenės svarbą ir ją remti.
Tačiau noriu pasakyti, kad tai nėra tik demokratijos ir žmogaus teisių padėties Baltarusijoje
lūžio momentas, tai Europos kaimynystės politikos išbandymas. Taip siekiame aiškaus ir
glaudesnio bendradarbiavimo ir partnerystės su kaimynais, norime paskatinti spartesnį
politinių nuostatų suderinimą su kaimyninėmis valstybėmis, kurios nuoširdžiai nori
prisiimti tokius įsipareigojimus, tačiau tokia taktika nebus veiksminga, jei nieko nebus
daroma, kai trūksta bendrų įsipareigojimų ir nesiseka.

Šioje diskusijoje neturėtume nerimauti dėl būsimo skausmo, kurį sukels Europos siūlomos
aštrios sankcijos prieš Baltarusiją, verčiau reikėtų nerimauti dėl fizinio sumušimų skausmo,
kurį patiria žmonės, kurie dalijasi Europos demokratiniais ir žmogaus teisių įsipareigojimais
ir kuriems reikia mūsų palaikymo, solidarumo, norint užtikrinti, kad ilgus metus trukęs
Baltarusijos skausmas baigtųsi.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Pone pirmininke, C. Ashton, norėčiau padėkoti
už jūsų greitą reakciją į įvykius Minske. Taip pat žaviuosi jūsų pristatytomis idėjomis. Jos
užtikrina tinkamą pusiausvyrą tarp sankcijų dėl didelių žmogaus teisių pažeidimų
atsakingiems asmenims ir priemonių Baltarusijos gyventojams remti.

Taip pat norėčiau padėkoti Miuncheno saugumo konferencijos rengėjams už tai, kad
atšaukė kvietimą Lukashenkai. Tai buvo aiškus ženklas, kad diktatoriams vietos
tarptautiniuose komitetuose nėra ir kad jie neturėtų būti pripažįstami, kviečiant juos
dalyvauti tokių komitetų posėdžiuose.
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Tarptautinis prezidentu pasiskelbusio asmens pripažinimas silpnina šios šalies opoziciją
ir galėtų būti laikomas tarptautiniu nedemokratiškų rinkimų pripažinimu. Todėl
konferencijos rengėjų reakcija buvo pati tinkamiausia.

Žinome, kad bet kokių politinių pokyčių šioje šalyje reikės laukti dar labai ilgai. Taip pat
žinome, kad A. Lukashenka valdžioje buvo jau ilgą laiką ir kad jo reakcija yra įprasta. Tačiau,
ponia C. Ashton, negalime laukti, kol Baltarusijoje pablogės humanitarinė padėtis. Privalome
reaguoti labai greitai ir užtikrinti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, tėvai sugrįžtų pas
vaikus, o vaikai pas tėvus. Šie žmonės tik dalyvavo demonstracijoje už savo demokratines
teises ir aiškiai rodė savo jausmus gatvėse. Reakcija į jų veiksmus buvo nepagrįsta.

C. Ashton, raginu jus veikti greitai ir visuose pareiškimuose aiškiai pasakyti, kad tai yra
politiniai kaliniai, o ne nusikaltėliai. Norėčiau perduoti linkėjimus Andreijui Sannikovui
ir kitiems kalėjime atsidūrusiems žmonėms. Jie turėtų žinoti, kad reiškiame solidarumą su
jais.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Pone pirmininke, praėjusį mėn. totalitarinė Kubos valdžia
neleido Sakharovo premijos laureatui Guillermo Farinas atvykti į Strasbūrą. Po kelių dienų
tapome daugybės represijų, įvykusių po prezidento rinkimų, Baltarusijoje liudininkais.
Tikriausiai niekas neabejoja, kad Lukashenkos valdymas yra ne tik autoritarinis, bet ir
totalitarinis, kaip ir F. Castro režimas Kuboje.

Šiandien diskutuojame, ar reikia uždrausti aukštiems Lukashenkos režimo atstovams
atvykti į ES. Aš pasisakau už tai, kad būtume atviresni paprastiems Baltarusijos piliečiams,
kurie niekada nežinojo, kaip atrodo laisvė ir demokratija. Bet kokios formos politinė
izoliacija Lukashenkai bus net naudinga. Baltarusijos piliečiai Europos Sąjungoje turėtų
būti laukiami. Tačiau Lukashenkos totalitarinio režimo atstovus, priešingai, turėtume
sutikti šaltai ir turėtume jiems būti labai griežti. Demokratinių vertybių negerbiantiems
žmonėms demokratinėje visuomenėje tiesiog nėra vietos.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, kai kurių Europos valstybių
vyriausybių, deja, įskaitant ir mano šalies, Lenkijos Vyriausybę, pastaruoju metu Baltarusijos
atžvilgiu vykdyta politika baigėsi visiška nesėkme. Paskutinis Europos diktatorius
A. Lukashenka šaiposi iš mūsų ir skatinamas mūsų apatijos persekioja ir sodina į kalėjimą
savo politinius priešininkus. Sutarimu ir tolerancija pagrįsta politika negali duoti trokštamo
rezultato. Dar kartą paaiškėjo, kad derybos su diktatoriška valdžia Baltarusijoje suprantamos
kaip parama A. Lukashenkai, o gruodžio mėn., kai buvo brutaliai sumušti žmonės, užpulti
ir areštuoti šimtai opozicijos veikėjų, mūsų iliuzijos galutinai žlugo.

Gyvybiškai svarbu, kad mes, Europos Parlamento nariai, duotume Baltarusijai aiškią žinią.
Europa netoleruos Baltarusijos diktatūros primetamo laisvės suvaržymo. Reikia imtis gerai
suplanuotų sankcijų, kurios turėtų įtakos valdžios atstovams, o ne paprastiems piliečiams.
Priešingai, žmonėms, bendruomenės organizatoriams, nepriklausomai žiniasklaidai ir
opozicijai reikia mūsų pagalbos. Galime suteikti realią pagalbą švietimo srityje ir
supaprastindami vizų režimą. Baltarusijos narystė Rytų partnerystės programoje taip pat
turėtų būti sustabdyta arba apribota, kad būtų užtikrinta, jog šalies valdžia daugiau negalėtų
gauti nei vieno euro. Kuo labiau bus juntamas Europos dalyvavimas Baltarusijos įvykiuose,
tuo greičiau bus nuverstas paskutinis diktatorius mūsų žemyne.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, manau, kad Rytų Europos valstybių perėjimas nuo
totalitarinio prie demokratinio valdymo yra vienas didžiausių pasiekimų šiuolaikiniame
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pasaulyje. Tą įrodo Vengrija, kurios puikų pirmininkavimą Tarybai aptarėme šį rytą, Europos
Parlamento pirmininkas, J. Buzek, taip pat yra puikus tokio pasiekimo pavyzdys.

Tačiau yra valstybių, kuriose šis perėjimas nebuvo toks sklandus. Baltarusija, deja, yra
vienas tokių pavyzdžių, ir C.  Ashton konkrečiai išdėstė, kokių veiksmų reikia imtis šiomis
aplinkybėmis.

Geriausiai būtų sakyti, kad Baltarusija įgyvendina demokratiją žengdami vieną žingsnį į
priekį ir du žingsnius atgal. Šiuose rinkimuose Baltarusija ko gero žengė tris žingsnius atgal
ir nei vieno į priekį, tačiau manau, kad C.  Ashton yra teisi sakydama, kad turime
bendradarbiauti su pilietine visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis ir mūsų
užsienio partneriais, kad priverstume prezidentą A. Lukashenką nutraukti represijas ir
diktatūrą.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, gruodžio 19 d. įvykiai Baltarusijoje buvo
laisvės ir demokratinių laisvių pažeidimas. 700 žmonių, įskaitant kandidatus į prezidentus,
suėmimo nė neverta komentuoti. Rinkimai buvo nesąžiningi. Dabar tai yra išbandymas
ES ir valstybėms, kurių santykiai su ES privilegijuoti, pvz., Rusijai, kuri pripažino rinkimų
rezultatus.

Privalome paremti opoziciją ir duoti aiškų ženklą, kad kaliniai privalo būti paleisti iki
aptariant bet kokius santykių su Baltarusija klausimus, ypač su Baltarusijos valdžia. Tačiau
bet kokie įvedami apribojimai neturi turėti įtakos šalies piliečiams. Privalome sekti Lenkijos
pavyzdžiu ir supaprastinti vizų režimą. Turėtume suteikti pagalbą praradusiems darbo
vietas, o iš universitetų išmestiems studentams sudaryti sąlygas studijuoti kitose šalyse.
Nepriklausomai žiniasklaidai, tiek radijo stotims, tiek „Belsat“ televizijai reikia mūsų
paramos. Tai ne tik Lietuvos ar Lenkijos užduotis, tai užduotis ir kitoms valstybėms narėms
ir ES institucijoms. Norėčiau paraginti imtis pačių griežčiausių veiksmų.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, akivaizdu, kad aplinkybės
Baltarusijoje susiklostė labai nepalankiai, turint galvoje mūsų principus ir pažiūras.
Lukashenka vadovauja šaliai, o opozicija atsidūrė kalėjime. Taigi žmonės iš mūsų tikisi,
kad kreipsimės į pilietinę visuomenę, kuri, kaip teisingai buvo paaiškinta, gerbia Europos
Sąjungą ir jos principus, paraginsime gerbti spaudos laisvę ir išlaisvinti įkalintus opozicijos
lyderius ir, svarbiausia, sukursime tokią politiką, apie kurią kalbėjo C. Ashton ir su kuria
aš visiškai sutinku, kuri sukurtų naujas sąlygas santykiams su Baltarusija atkurti.

Charles Tannock (ECR).   – Pone pirmininke, prezidento rinkimai Baltarusijoje sukėlė
didžiulį nusivylimą tiems, kurie stebėjo šią valstybę jau daugelį metų. Teko susitikti su
Baltarusijos ambasadoriumi Londone, kuris mane patikino, kad šį kartą viskas bus kitaip,
kad rinkimai vyks pagal tarptautinius standartus ir kad Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacija galės pasakyti, kad rinkimai buvo teisingi ir laisvi.

Deja, Lukashenkos Homo Sovieticus instinktai pasirodė esą patvaresni už bet ką kitą. Jo
nenuspėjamo elgesio nenumatė net aukšti pareigūnai, įskaitant šalies ambasadorius. Dabar
aš taip pat prisidedu prie raginimų nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir surengti
pakartotinius rinkimus, kuriuos stebėtų ilgalaikė ES stebėtojų misija, o Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacija patvirtintų, kad rinkimai atitinka visus laisviems ir
teisėtiems rinkimams keliamus reikalavimus.

Labai mažai tikėtina, kad Minskas sutiks, tačiau privalome bent pabandyti. Priešingu atveju
privalome nedelsiant pakartotinai įvesti sustiprintas, konkrečias sankcijas, įšaldyti
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A. Lukashenkos turtą, jei galima jį rasti, jam ir aukštiems šalies pareigūnams įvesti draudimus
keliauti.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Pone pirmininke, savo ruožtu norėčiau išreikšti
pritarimą C. Ashton pranešimui apie apgalvotą požiūrį, kurio laikomasi reaguojant į įvykius
Baltarusijoje. Dažnai griebiamės grynai emocinių vertinimų ir grindžiame juos emocijomis.
Kalbame apie politinius kalinius, kuriuos reikia paleisti. Tačiau dar turi vykti teismo procesas.
Dar nežinome koks bus teismo nuosprendis. Todėl dabar noriu paprašyti kolegų Parlamento
narių laikytis labai apgalvoto požiūrio į tokio pobūdžio įvykius. Prieš dvejus metus tas pats
nutiko Latvijoje, iki tol niekam nebuvo draudžiama rengti mitingų. Tačiau, kai atėjo minia,
kurią aiškiai paskatino provokatorius, ir pradėjo ardyti parlamento pastatą, įsikišo policija.
Taip pat buvo Baltarusijoje. Labai norėčiau žinoti (aš tuoj pat baigsiu), iš kur yra pinigai,
kuriais išlaikoma Baltarusijos opozicija. Štai kaip galime jiems padėti. Ačiū.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pone pirmininke, žiniasklaidoje nuolat skaitome, kad iš
naujo įvesti sankcijas, kurios dvejus metus nebuvo taikomos, Baltarusijos prezidentui
A. Lukashenkai reikštų prisipažinimą, kad ilgalaikės mūsų pastangos atnaujinti draugiškus
santykius žlugo.

Mano nuomone, šios pastangos žlugo jau tada, kai buvo surengti prezidento rinkimai arba
kai buvo uždarytas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos biuras Minske.

Paskutinio Europos diktatoriaus elgesys dar kartą rodo, kad ES susiduria su problemomis,
kai sprendžiami žmogaus teisių pažeidimo klausimai. Skandalas dėl CŽV vykdytų skrydžių
arba prieštaringas požiūris, pvz., į konfliktą dėl šalių teritorinio vientisumo ir tautų
apsisprendimo teisės Balkanuose, pakenkė ES kaip kovotojos už žmogaus teises įvaizdžiui.
Europos Sąjungos patikimumui taip pat kenkia prieštaravimas puikiesiems Kopenhagos
principams, derybos dėl galimo stojimo į ES su Turkija, kurios reputacija žmogaus teisių
srityje prasta.

Tačiau Baltarusija jau apsisprendė, be abejonės prisidedant pačiam A. Lukashenkai.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, atsižvelgiant į vis didesnes
Lukashenkos režimo represijas, mūsų pareiga yra parodyti solidarumą su Baltarusijos
žmonėmis. Mūsų pagalba, be kita ko, turėtų būti skirta nepriklausomai žiniasklaidai remti,
kad jos atstovai galėtų veikti ES teritorijoje, geru tokios pagalbos pavyzdžiu galėtų būti
„Belsat“ televizija Lenkijoje. Stipendijos studentams ir moksleiviams taip pat geras paramos
būdas, nes daug jaunų žmonių buvo pašalinti iš universitetų ir mokyklų už opozicinę
veiklą. Tas pats pasakytina ir apie vizas, kurios šiuo metu baltarusiams yra tiesiog per
brangios, ir šį dalyką būtina nedelsiant ištaisyti. Baltarusijos piliečiams turėtų būti suteikta
visiška laisvė atvykti į ES, žinoma, išskyrus valdžios atstovus. Parama pilietinei visuomenei
yra neabejotinas prioritetas, nes tik pilietinė visuomenė paskatins pokyčius Baltarusijoje
ir padės užtikrinti geresnę ateitį visai Baltarusijai.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, gruodžio 19 d. rinkimai į prezidentus
žymi žingsnį atgal tiek demokratijos kūrimo Baltarusijoje procese, tiek santykių su ES
srityje. Jėgos panaudojimas ir opozicijos atstovų sulaikymas niekaip nepadeda spręsti
politinių konfliktų. Priešingai, opozicijai nesuteikus atstovavimo teisės, parlamente didėja
socialinė įtampa.

Šiomis aplinkybėmis manau, kad autoritarinė Minsko valdžia neturi teisės naudotis Rytų
partnerystės teikiama nauda. Be to, Baltarusija, priešingai nei kitos regiono valstybės, ypač
Gruzija ir Moldovos Respublika, nepatvirtino savo įsipareigojimų šioje politikos srityje. Iš
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tiesų Baltarusijos narystės Rytų partnerystėje suspendavimas būtų tiesioginė ir akivaizdi
priemonė prieš jos valdžią. Tikiuosi, kad Užsienio reikalų taryba kitame susitikime
pristatydama bendrą poziciją savo ruožtu paminės šias sankcijas.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, norėčiau C. Ashton užduoti nediskretišką
klausimą. Ar žinote, ką 1982 m. vakarais veikdavo Jerzy Buzek? Arba ką veikdavo
Janusz Lewandowski arba Donald Tusk? Visi jie įsijungdavo radijo imtuvus ir klausydavosi
Laisvosios Europos radijo, Amerikos balso arba BBC, kad sužinotų tiesą apie Lenkijoje
vykstančius įvykius. Turiu jums dar vieną svarbų klausimą: kaip galėjo išgyventi Lech
Wałęsa ir kaip galėjo išgyventi visi kiti Lenkijos komunistų valdžios iš darbo atleisti
opozicijos veikėjai? Jie visi išgyveno, nes Amerikos profesinių sąjungų nariai siuntė jiems
finansinę paramą. Tie, kurie klausėsi radijo, galėjo tai padaryti, nes parama ir finansavimas
buvo teikiamas radijo stotims. Šiandien atsakomybė užtikrinti, kad Baltarusijos gyventojus
pasiektų teisinga informacija, o Baltarusijos opoziciją – finansinė parama, tenka mums.

Peter Šťastný (PPE).   – Ponia pirmininke, visiškai pritariu kolegoms, siūlantiems įvesti
sankcijas artimiausiems Lukashenkos bendražygiams ir remti, ir teikti pagalbą Baltarusijos
opozicijai, nevyriausybinėms organizacijoms ir paprastiems piliečiams.

Bendrame pasiūlyme dėl rezoliucijos minimas galimas 2014 m. pasaulio ledo ritulio
čempionato perkėlimas iš Baltarusijos, jei nebus paleisti politiniai kaliniai. Tai protinga ir
ypač veiksminga priemonė. A. Lukashenka ir Baltarusijos piliečiai yra dideli ledo ritulio
gerbėjai. Toks žingsnis neabejotinai sulauktų didelio dėmesio ir daugybės klausimų visoje
šalyje.

Tokį sprendimą gali priimti ledo ritulio federacija. Jiems tai būtų proga pataisyti suteptą
reputaciją, kai į ledo ritulio federacijos tarybą buvo priimtas buvęs aukšto rango KGB
pareigūnas, dirbęs komunistų šnipu JAV ir iš šimtų tūkstančių žmonių padėjęs išvilioti
milijardus dolerių. Tikiuosi, kad atėjus laikui ledo ritulio federacija priims teisingą
sprendimą.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Pone pirmininke, gerai, kad kai kurie iš mūsų atvirai pripažino,
kad vadinamasis ES ir daugelio valstybių narių politinis dialogas žlugo. Būdamas protingas
žaidėjas politikoje Lukashenka galėjo naudotis savo rinkimų kampanijos programa,
naudojosi visa politine ir ekonomine nauda ir kartu toliau niekino demokratiją ir žmogaus
teises. Jam net pavyko sužavėti keletą šio Parlamento politikų, pvz., A. Rubiksą, kurio
didžiausias rūpestis šioje padėtyje – ar opozicija sulauks pagalbos iš užsienio.

Politiniams lyderiams skirtos sankcijos, kurių reikalaujama rezoliucijoje, neabejotinai
privalo būti įgyvendintos. Tačiau tikėdamiesi sukurti demokratiją privalome užtikrinti,
kad paprasti darbo vietų ar galimybės studijuoti netekę gyventojai taip pat sulauktų
pagalbos. Dabar ES tikrai paskutinė proga parodyti tikrąjį veidą ir parodyti, kad remiame
Baltarusijos žmonių kovą už demokratiją ir norime atsikratyti paskutinio diktatoriaus
Europoje.

Pirmininkas.   – Kolegos, norėčiau pasakyti, kad būtume labai dėkingi jei prašantieji žodžio
būtų salėje visą diskusijos laiką. Taip būtų daug paprasčiau dalyvauti šioje gyvoje diskusijoje.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, kalbant apie solidarumą su Baltarusija, šiandien
mums visiems išmušė tiesos valanda. Visi žinome, kad Baltarusija yra paskutinė diktatoriška
valstybė Europoje ir kad turėtume parodyti visišką solidarumą su ja. Visi taip pat žinome,
kad JAV šiai sričiai skiria tik ribotas lėšas, ir šiandien norėtume pasiūlyti sukurti labai
reikšmingą finansavimo programą, skirtą opozicijai, žiniasklaidai, nevyriausybinėms
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organizacijoms ir, svarbiausia, jaunajam elitui remti. Visų pirma kalbu apie šimtus ar net
tūkstančius Baltarusijos studentų, kurie šiuo metu negali tęsti studijų, ir norėčiau pateikti
labai konkretų pasiūlymą, kad pagal jau veikiančią Erasmus sistemą būtų parengta speciali
Erasmus programa, skirta tik Baltarusijos studentams. Žinome, kad naudodamiesi šia
programa galime labai daug sutaupyti ir kad ši programa nepareikalaus daug pastangų,
tačiau užtikrinta modernaus jaunimo ateitis ilgainiui gali būti naudinga demokratinei
valstybei, ir norėčiau paprašyti Komisijos nario pasistengti, kad taip ir būtų.

Catherine Ashton,    Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja. –
Pone pirmininke, labai norėčiau padėkoti jums ir visiems šioje ypač svarbioje, tikslingoje
ir gerai apgalvotoje diskusijoje dalyvavusiems gerbiamiems Parlamento nariams. Aš,
žinoma, išnagrinėsiu Parlamento rezoliuciją šiuo svarbiu ir sunkiu klausimu.

Dabar nuo šios krizės pradžios praėjo tik mėnuo ir įvykiai keičiasi labai sparčiai. Žinoma,
tikiuosi, kad nuo šiol jie keisis teigiama linkme, pagal mūsų visų tikslus. Sulaikytieji turėtų
būti paleisti, o Baltarusija turėtų imtis visaapimančių reformų proceso. Pabrėžiu, kad
tikiuosi, jog parlamentinis bendradarbiavimas ir toliau atliks svarbų vaidmenį šiame procese.

Daugelis gerbiamų Parlamento narių pritarė mano posėdžio pradžioje išdėstytoms mintims:
reikia visiškai aiškiai parodyti, kad šie įvykiai yra nepriimtini, aiškiai parodyti, kad norime
imtis veiksmų šiai padėčiai pakeisti, ir aiškiai parodyti, kad remiame pilietinę visuomenę,
jaunimą, žiniasklaidą ir studentus – grupes, apie kurias kalbėjo daugelis gerbiamų
Parlamento narių.

Aš kruopščiai išnagrinėsiu visas išsakytas pastabas. Toliau sieksime užtikrinti minėtų dalykų
įgyvendinimą.

Galiausiai, kai susitikau su šeimomis ir opozicijos lyderiais, kurie atvyko susitikti su manimi,
visiškai aiškiai jiems pasakiau, kad tikimės, kad žmonės bus paleisti iš kalėjimo ir Baltarusija
eis į priekį tokiu keliu, kokiu mes visi norėtume, tikrosios demokratijos link.

Užsienio reikalų ministrui taip pat pasakiau labai tiesias pastabas. Tik jie patys gali pakeisti
savo padėtį ir padaryti tai, ką žino esant privaloma padaryti. Jei jie to nepadarys, tarptautinė
bendruomenė privalės reaguoti ir reaguos.

Pirmininkas.   – Gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų pateiktus pagal Darbo tvarkos
taisyklių 110 straipsnio 2 dalį.

Diskusija baigta.

Balsavimas įvyks 2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienį.

– Ponia vyriausioji įgaliotin- pirmininko pavaduotoja, suprantu, kad šioje salėje buvote
nuo 15 val., o dabar jau 18.15 val. Ar norėtumėte, kad padarytume penkių minučių
pertrauką jums pailsėti? Spręsti jums, jei ne, galime tęsti posėdį.

Catherine Ashton,    Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Tarybos pirmininko pavaduotoja. – Pone
pirmininke, turiu palikti šį posėdį, kad galėčiau pradėti kelionę į Turkiją, kur vyks derybos
su Iranu, taigi, mano brangus kolega ir draugas, Stefan Füle, perims paskutinę šios diskusijos
dalį.

Rašytiniai pareiškimai (pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį)
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Indrek Tarand (Verts/ALE),    raštu. – (FR) Padėtis Baltarusijoje kelia ypatingą susirūpinimą
ir ES reikia imtis atitinkamų veiksmų. Todėl norėčiau jums papasakoti apie sklandančią
konspiracijos teoriją, apie kurią man vakar papasakojo vienas Baltarusijos verslininkas.

Jis teigė, kad po rinkimų susidariusi padėtis ne tokia, kokios siekė prezidentas Lukashenka,
tačiau tai yra Baltarusijos ir Rusijos slaptųjų tarnybų bendradarbiavimo, kuriuo buvo
siekiama pakenkti bet kokiems bandymams pradėti ES ir Baltarusijos bendradarbiavimą,
rezultatas.

Žinoma, tokių teorijų, kaip ši, įrodyti neįmanoma, tačiau, nepaisant to, turėtume apsvarstyti
tai, kad įvesdami sankcijas atsakingoms Baltarusijos institucijoms, galime padaryti žalą
Baltarusijos piliečiams, pilietinei visuomenei. Atsižvelgdamas į galimą, nors tylų, Rusijos
dalyvavimą šioje situacijoje, norėčiau pakartoti vieną svarbų dalyką, kurį šiame Parlamente
jau kartą esu sakęs: ceterum censeo, Prancūzija nusprendė parduoti Rusijai „Mistral“ klasės
karo laivą, ir esu įsitikinęs, kad ji gailėsis šio žingsnio.

13. Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Anos Gomes pranešimas Užsienio reikalų komiteto
vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl derybų dėl ES
ir Libijos pagrindų susitarimo (A7-0368/2010) [2010/2268(INI)].

Ana Gomes,    pranešėja. – (PT) Pone pirmininke, Libijos padėtis kontroliuojant migracijos
srautus į Europą yra strateginė, be to, ji turi nemažus energijos išteklius ir didelį potencialą
kaip Magrebo šalių kaimynė bei partnerė.

Kai kurios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja su Libija, bet svarbu užtikrinti, kad
šie santykiai būtų kuriami tinkamai, atsižvelgiant į pagrindines Europos Sąjungos vertybes
ir interesus. Todėl remiame santykių su Libija plėtojimą parengiant pagrindų susitarimą,
kuris apimtų įvairias bendradarbiavimo sritis ir kuriuo būtų siekiama paskatinti svarbų
politinį dialogą.

Vis dėlto negalime pamiršti, kad Libija valdoma diktatūrinio režimo, jos istorijoje būta
rimtų žmogaus teisių pažeidimų, teroristų išpuolių ir skverbimosi į kitas valstybes, nors
pastaraisiais keletą metų esama ženklų, kad Libija nori radikaliai keistis. Todėl pagrindų
susitarimui su Libija Parlamentas galėtų pritarti tik tada, jei būtų laikomasi tam tikrų sąlygų.
Sine qua non sąlyga yra ta, kad Libija leistų Jungtinių Tautų vyriausiajam komisarui pabėgėlių
reikalams (JTVKPR) vėl dirbti šalyje, pratęsdama jo mandatą. Pasakysiu tiesiai: nebus
JTVKPR, nebus susitarimo.

Libiją būtina įtikinti pasirašyti Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso. Kadangi ji jau
yra pasirašiusi Afrikos pabėgėlių konvenciją, sunku suprasti, kodėl šalies teisinė sistema
nepripažįsta pabėgėlių statuso.

Jokiame Europos Sąjungos ir Libijos readmisijos susitarime neturi likti prieglobsčio
prašytojų, pabėgėlių ar asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga; jis turi būti taikomas
tik remiantis negrąžinimo principu. Kritinės aplinkybės, pvz., tai, kas atsitiko
400 eritrėjiečių, kurie praėjusią vasarą buvo beveik masiškai varomi iš Libijos, neturi
pasikartoti.

Europos Sąjunga turi paskatinti Libiją priimti tokius teisinius ir socialinius sprendimus,
kurie pagerintų nežmoniškas maždaug 2 mln. imigrantų, sudarančių maždaug ketvirtadalį
Libijos gyventojų ir dirbančių Libijoje, gyvenimo sąlygas. Šie imigrantai nusipelno teisinės
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apsaugos, ir su jais nebeturi būti elgiamasi kaip su abeed – vergais. Europos Sąjunga turi
investuoti į bendras programas, kad sustabdytų didėjantį žmonių įvežimą – šio reiškinio
padariniai tragiški, ypač moterims ir vaikams. Europos Sąjungos parama Tarptautinei
migracijos organizacijai ir visoms organizacijoms, padedančioms tranzitu per Libiją
vykstantiems žmonėms, turi būti didesnė, siekiant pagerinti migrantų, internuotų sulaikymo
centruose, kurie vėl gausėja, nors praėjusių metų viduryje staiga buvo ištuštėję, sąlygas.

Sąjunga turi įtikinti Libiją, kad ji įsipareigotų taikyti mirties bausmės moratoriumą, o
svarbiausia – pareikalauti, kad Libijos valdžios institucijos paskelbtų šalies ir užsienio
piliečių, kuriems įvykdyta mirties bausmė, pavardes. Europos Sąjunga privalo primygtinai
reikalauti, kad Libija ratifikuotų Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą.
Bendradarbiaudama su Libija Europos Sąjunga turi skatinti reformas, kurios padėtų
modernizuoti socialines, politines ir teisines struktūras, atveriančias šalį išoriniam pasauliui,
o visuomenei užtikrinančias informacijos prieinamumą, skatinančias žiniasklaidos
nepriklausomumą, investuojančias į kolektyvinių ir darbo organizacijų bei kitų pilietinei
visuomenei atstovaujančių organizacijų institucinių gebėjimų vystymą. Bouazizi revoliucija
Tunise, be abejo, turės atgarsį kaimyninėje Libijoje, tai suvokia netgi M. Gaddafi režimas.

Turime padidinti paramą Libijos sveikatos sektoriui, pasinaudodami Bengazio veiksmų
planu ir įtraukdami į jį kitus medicinos centrus bei kitus visuomenės sveikatos reikalavimus.
Suprantame, kad Europos Komisijos ir Libijos derybose padaryta pažanga, nors iškilo kai
kurių sunkumų dėl bendradarbiavimo prekybos ir energetikos srityse.

Mūsų požiūriu, būtų naudinga netrukus Tripolyje įsteigti ES įstaigą, kad būtų lengviau tęsti
derybas ir stebėti padėtį Libijoje.

Komisijos nary, šiose rekomendacijose prašome Komisijos pateikti išsamią informaciją
apie biudžeto eilutes, panaudotas ir planuojamas panaudoti bendradarbiaujant su Libija.
Tikiuosi, kad netrukus galėsime ją gauti.

Baigdama noriu pažymėti, kad dar visai neseniai Parlamentas turėjo galimybę pritarti
Tarybos mandatui derėtis. Tai nepriimtina ir negali tęstis. Dar norėčiau padėkoti visiems
šešėliniams pranešėjams, kurių dėka ir buvo pasiektas platus pritarimas tokia galbūt
nesantaiką kurstančia tema.

Štefan Füle,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, dėkoju už suteiktą galimybę trumpai
informuoti Parlamentą apie derybas dėl Europos Sąjungos ir Libijos pagrindų susitarimo.

Komisija ir Europos Parlamentas jau dabar kruopščiai sprendžia Libijos klausimą. Mūsų
bendras interesas – užtikrinti pozityvų santykių su mūsų svarbia kaimyne Libija vystymąsi.
Šiomis aplinkybėmis ypač norėčiau pasveikinti jūsų delegaciją santykiams su Magrebo
šalimis už susitarimą, pasiektą lankantis Tripolyje; jis tikrai užtikrina reguliarias konsultacijas
su Libijos parlamentu.

Esu pasiryžęs užtikrinti, kad glaudus mūsų institucijų bendradarbiavimas tęstųsi. Man ypač
svarbu, kad Europos Parlamentui būtų nuolat pranešama apie naujausius pokyčius derantis
dėl pagrindų susitarimo. Žinau, kad mūsų pagrindinis derybininkas informuoja jus po
kiekvieno derybų raundo.

Leiskite pateikti šiek tiek informacijos apie dabartinę padėtį. Lapkričio mėn. viduryje
Tripolyje baigėme devintąjį derybų raundą. Kitas raundas planuojamas sausio 24–26 d.
Briuselyje. Per dvejus metus nuo derybų pradžios pasiekėme nemažą pažangą. Faktiškai
laikinai susitarėme dėl preambulės ir šešių iš dešimties susitarimo antraštinių dalių.

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT206



Svarbiausia, kad pasiekėme laikiną susitarimą dėl politinio dialogo antraštinės dalies,
apimančios nuorodas į žmogaus teisių laikymąsi, kovą su masinio naikinimo ginklais,
kovą su terorizmu ir t. t. Libija sutiko nuolat kalbėtis apie žmogaus teises ir pagrindines
laisves, o tai buvo pagrindinis mūsų tikslas. Iš tikrųjų esame labai patenkinti šia antraštine
dalimi.

Kaip tikriausiai žinote, yra keli neišspręsti klausimai, būtent, klausimai, susiję su energetika
ir prekyba. Energetika yra Libijos ekonomikos pagrindas, ji sudaro 70 % Libijos BVP. Todėl
suprantamas Libijos dėmesys ir atsargumas šiuo klausimu. Kalbant apie prekybą, Libija
neturi didelės patirties derėtis dėl sudėtingų prekybos susitarimų. Todėl ir pažanga šioje
srityje vidutinė. Abiejų šalių ekspertai labai reguliariai susitinka, kad užtikrintų kuo greitesnį
mūsų susitarimą šiais dviem klausimais, bet, žinoma, yra sunkių politinių klausimų.

Vienas iš tokių klausimų – Romos statutas. Libija kategoriškai atsisako padaryti aiškią
nuorodą į Romos statutą. Tačiau ji pasirengusi įsipareigoti bendradarbiauti su Europos
Sąjunga kovojant su nebaudžiamumu, ypač Romos statute nurodytų nusikaltimų atvejais.

Dėl migracijos taip pat yra sunkumų, ypač dėl to, kad Libija atsisako priimti atgal trečiųjų
šalių piliečius. Aš atkreipiau dėmesį į Parlamento pateiktą rekomendaciją šiuo konkrečiu
derybų klausimu ir tikrai jį aptarsiu su valstybėmis narėmis.

Be to, dėl migracijos dar galiu patikinti Parlamentą, jog esame įsipareigoję užtikrinti, kad
Libija laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su negrąžinimo principu. Europos
Sąjungai tai svarbus klausimas. Be to, manome, jog svarbu, kad Libija kuo greičiau
prisijungtų prie 1951 m. Ženevos konvencijos ir 1967 m. jos Protokolo dėl pabėgėlių
statuso. Tačiau reikėtų paminėti, kad Libija nurodė neketinanti prisijungti prie minėtos
konvencijos.

Dar norėčiau pabrėžti, kad atidžiai stebime Libijos ir JTVKPR derybas, vildamiesi, kad bus
rastas patenkinamas sprendimas, užtikrinantis, kad JTVKPR savo mandatą galėtų vykdyti
iki galo ir teisiškai saugiomis aplinkybėmis.

Apskritai kalbant, spalio mėn. pasiekėme susitarimą dėl bendradarbiavimo su Libija visais
su migracija susijusiais klausimais, įskaitant tarptautinę apsaugą, Libijos migrantų sąlygų
gerinimą, migracijos valdymą ir sienų kontrolę. Tai pozityvus santykių plėtojimas, kadangi
su Libija turime dirbti kartu, kad įveiktume visas problemas, su kuriomis ji susiduria
migracijos srityje.

Norėčiau baigti derybų nurodymų, su kuriais Parlamentas ne kartą prašė supažindinti,
klausimu. Esu gerai susipažinęs su įsipareigojimais, išplaukiančiais iš Lisabonos sutarties
218 straipsnio. Derybų nurodymai, kaip žinote, yra Tarybos įslaptintas dokumentas. Būtent
todėl Taryba turėjo išnagrinėti jūsų prašymą horizontaliai. Džiaugiuosi galėdamas jums
pranešti, kad šios diskusijos baigtos ir Taryba, kaip tikriausiai žinote, leido susipažinti su
Europos Sąjungos ir Libijos pagrindų susitarimo derybų nurodymais, susijusiais su
priimtomis procedūromis, ir su Tarybos saugumo reglamentais. Taryba apie tai pranešė
Užsienio reikalų komiteto pirmininkui.

Ioannis Kasoulides,    PPE frakcijos vardu. Pone pirmininke, 2009 m. birželio mėn. Taryba
rekomendavo prioritetine tvarka sudaryti readmisijos susitarimus su Libija ir Turkija, kurios
laikomos svarbiausiais nelegalios imigracijos į Europą vartais.

Libijos vartai didžiausią poveikį turi Maltai ir Italijai. Yra pavojus, kad dėl didžiulės neteisėtos
imigracijos į Maltą gali pakisti jos demografinė sudėtis. Nors visi pripažįsta bendrą
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atsakomybę, praktiškai mažai padaryta šiems pokyčiams ištaisyti. Į Maltą atvykstančių
žmonių skaičius sumažėjo tik tada, kai Italija, į kurią atvyksta panašus imigrantų skaičius,
sudarė dvišalį susitarimą su Libija ir juo Libija prisiėmė atsakomybę už savo pakrančių bei
uostų apsaugą.

Todėl būtina, kad priimant pagrindų susitarimą būtų sudarytas ES ir Libijos readmisijos
susitarimas. Derybos vyksta sunkiai, bet mes remiame Komisijos pastangas ir skatiname
ją tęsti iki pergalės.

Gerai vertiname migracijos ir Komisijos bei Libijos bendradarbiavimo susitarimą, sudarytą
praėjusį spalio mėn. Svarbiausia parengti Libiją tokiems klausimams, kaip prieglobsčio
prašytojų apsaugos sistema, sausumos sienų valdymas, teisės aktų suderinimas su Afrikos
konvencija dėl pabėgėlių ir migracijos srautų valdymu.

Žinome apie žmogaus teisių padėtį, priklausomus teisėjus, įkalinimo sąlygas, kankinimus
ir mirties bausmę Libijoje. Tačiau readmisijos susitarimas būtinas. Jis netaikomas tiems,
kurie turi teisę į prieglobstį, kuriems reikalinga politinė apsauga ar su kuriais gali būti blogai
elgiamasi Libijoje, o negrąžinimo principas taikomas visiems.

Pier Antonio Panzeri,    S&D frakcijos vardu. (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
A. Gomes, mano nuomone, atliko darbą, kuriuo daug prisidėjo prie to, ką Komisija turėtų
apibrėžti pagrindų susitarime.

Libija atlieka lemiamą vaidmenį kovojant su terorizmu, už taiką ir saugumą Afrikoje, su
neteisėta imigracija į Viduržemio jūros regiono šalis ir energetikos sektoriuje. Todėl,
įgyvendindami Europos Sąjungos strategiją, privalome siekti sustiprinti Libijos integraciją
į tarptautinę politinę bei ekonominę sistemą, pagrįstą bendromis taisyklėmis.

Norint tai pasiekti, reikia nustatyti Libijai keletą sąlygų, ir rekomendacijoje raginama tai
padaryti. Visų pirma, imigracijos srityje Libija neabejotinai yra tranzito šalis. Tai ypač
svarbu, bet šis klausimas nėra susijęs tik su saugumu, imigracijos sustabdymu ir
negrąžinimu.

Jis apima būtinybę turėti vyriausybę, kurios vykdoma ekonominė ir socialinė politika būtų
siejama su migracijos, politinių pabėgėlių pripažinimo, Libijos Ženevos konvencijos
ratifikavimo klausimais ir, galiausiai, imigrantų readmisijos problema, pagrindžiant ją
konkrečiomis imigrantų gyvenimo sąlygų garantijomis.

Kitas aktualus klausimas yra ekonominės ir demokratinės reformos, kurios tikrai atvertų
kelią demokratijai šioje svarbioje šalyje. Kaip rodo įvykiai kaimyniniame Tunise, šiam
klausimui turėsime skirti dar daugiau dėmesio.

Ir galiausiai šioje rekomendacijoje raginama apsvarstyti dvišalių susitarimų klausimą. Tokie
susitarimai, žinoma, gali padėti apibrėžti ir spręsti problemas, bet jie nėra galutinis
atsakymas. Pvz., problema su Italijos žvejybos laivais, kuri mums buvo iškilusi, rodo, kad
dvišaliai susitarimai šių problemų neišsprendžia. Tačiau dabar partnerystės ir kaimynystės
politikos apžvalgoje dar raginama persvarstyti Libijos klausimą naujoje struktūroje, tai
reiškia įtraukiant Parlamentą.

Daugelis iš mūsų ragino pranešti apie Tarybos suteiktą mandatą dėl pagrindų susitarimo.
Komisijos nary, šiuo atžvilgiu yra iškilusi reali būtinybė sulėtinti žingsnį, o Europos
Parlamentas turėtų vis dažniau nustatyti naują politiką Pietų Europos valstybėms.
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Kristiina Ojuland,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti
pranešėjai už dideles pastangas suvienyti visų Europos Parlamento frakcijų pozicijas.

Dėl šio pranešimo norėčiau pabrėžti, kaip svarbu nagrinėti Libijos imigrantų, mėginančių
kirsti Viduržemio jūrą, padėtį. Man visiškai suprantamas pietinių valstybių narių rūpestis
dėl neteisėtų imigrantų srautų ir kokia našta tai yra šių šalių biudžetui bei visuomenei
apskritai.

Tačiau, atsižvelgiant į valstybių narių interesus, negalime atmesti Europos vertybių. ES
nenori būti atsakinga už prieglobsčio prašytojų ar pabėgėlių mirtį. Joks ES ir jos valstybių
narių susitarimas su Libija neturi lemti nežmoniško elgesio, kankinimų ar mirties bausmių.
Todėl Komisijos nario žodžiai apie tai, kad jis mato ES ir Libijos santykių bei derybų pažangą,
padrąsina.

Franziska Katharina Brantner,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, buvome
liudininkai, kaip Tuniso liaudis sukilo prieš nepakeliamos priespaudos režimą, kuris metų
metus buvo pamynęs žmogaus teises. Gėda ES ir mums, daugelį metų palaikiusiems šią
diktatūrą. ES rizikuoja padaryti tas pačias klaidas Tuniso kaimynės Libijos atžvilgiu ir taip
dar labiau pabloginti padėtį.

Jei Komisija ir Taryba nepakeis kurso, jos parems dar vieną to regiono diktatorių, remdamosi
stabilumo, sienų kontrolės ir migracijos motyvais. Daugelį metų M. Gaddafi, kaip mes
netrukus įsitikinome, vieno iš geriausių Ben Ali draugų, režimas nuolat pažeidinėjo savo
piliečių ir ypač darbuotojų migrantų žmogaus teises. Tačiau ES ir kelių jos valstybių narių
santykiai su Libija tampa vis artimesni, o dabar ES netgi derasi dėl šio pagrindų susitarimo.

Taigi primygtinai raginu Tarybą ir Komisiją ant sienos užrašyti ir užtikrinti, kad, prieš
sudarant bet kokį susitarimą su Libija, būtų įgyvendintos šios sąlygos:

Visų pirma, Libija turi ratifikuoti ir įgyvendinti JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir suteikti
JTVKPR visišką galimybę lankytis šalyje; antra, ji privalo garantuoti migrantams tinkamą
apsaugą bei teises ir priimti teisės aktus dėl prieglobsčio, įtraukiant į juos negrąžinimo
principą; trečia, readmisijos susitarimas su Libija negali būti sudarytas tol, kol joje bus
nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi su migrantais.

Ir, kadangi nemanau, kad artimiausioje ateityje tai įvyks, tikrai linkiu, kad Komisijai
nepavyktų derybos dėl readmisijos susitarimo.

Be to, Parlamentui būtina pateikti visą informaciją visuose derybų proceso etapuose.

Žalieji griežtai nesutinka su jokiais nešvariais sandoriais su tokiu diktatoriumi kaip
M. Gaddafi, sudaromais už migrantų ir Libijos piliečių nugarų. Tolesnė ES parama šiam
despotiškam režimui nesiderina nei su ES vertybėmis ir teisiniais įsipareigojimais, nei su
ilgalaikiais šio regiono interesais. Kaip akivaizdžiai rodo dabartiniai įvykiai Tunise, tik
demokratinė ir laisva šalis gali tapti stabili bei klestinti.

Užtikrinkite, kad ES nesuklys dar kartą.

Charles Tannock,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Libijoje nuolat pažeidžiamos
žmogaus teisės ir nėra demokratijos. Pulkininkas M. Gaddafi nuo to laiko, kai prieš 41 metus
atėjo į valdžią, niekada nebuvo renkamas. Politinės partijos iš tikrųjų yra uždraustos.

M. Gaddafi yra Afrikos Fidel Castro. Jis pats save bando pavaizduoti geranorišku tautos
tėvu, netgi tvirtina neatliekantis oficialaus vaidmens valstybės hierarchijoje. Mūsų šalyje,
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JK, jis žinomas kaip buvęs terorizmo rėmėjas, susijęs su lėktuvo katastrofa (dėl jame buvusios
bombos) Lokerbyje 1988 m.

Norėdamas nuglaistyti savo tarptautinį įvaizdį, jis (manau, kad tai jo naudai) atlygino
sielvartaujančioms šeimoms, bet iš tiesų kitamanis M. Gaddafi būtų buvęs visiškai atstumtas
Vakarų, jei ne didžiuliai Libijos naftos ir dujų ištekliai. Tai suteikia M. Gaddafiui galimybę
daryti įtaką ES, ir jis ypač stengėsi suskaidyti Tarybą, įsiteikdamas kai kurių valstybių narių
vadovams.

Tačiau pragmatiniais sumetimais aš sutinku, kad ES ir nuoširdūs prekybiniai bei
diplomatiniai ryšiai pagal ES ir Libijos pagrindų susitarimą reikalingi. Vis dėlto bijau, kad
viskas, ką mes darome, tik sustiprins M. Gaddafio valdžią, kuri pagal dinastijų seką laikui
bėgant neišvengiamai atsidurs jo sūnaus rankose, kaip atsitiko Šiaurės Korėjoje.

Takis Hadjigeorgiou,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, visų pirma
norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir Š. Füle, kad šiandien yra čia. Manome, kad
šiame visais požiūriais jautriame regione reikėtų nuolat stengtis didinti Viduržemio jūros
regiono valstybių supratimą ir bendradarbiavimą lygiais pagrindais, atsižvelgiant į
Viduržemio jūros regiono valstybių ir Europos Sąjungos bei jos kaimynių tame regione
vystymosi nelygumus ir skirtumus – bendradarbiavimą, kurio tikslas – ilgalaikė taika. Tai
galima pasiekti plėtojant dialogą, pagrįstą abipuse pagarba, taigi turime būti atviri abipusei
įtakai. Tokiomis sąlygomis mes pritariame, kad Europos Sąjungos ir Libijos santykiai būtų
stiprinami.

Tačiau yra tam tikrų opių klausimų, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį plėtojant šiuos
ryšius. Pareikšiu nuomonę pabėgėlių, imigrantų ir readmisijos susitarimo klausimais.
Tikslas – priimti readmisijos susitarimą, kuris būtų Europos Sąjungos ir Libijos aptariamo
pagrindų susitarimo dalis. Jei šis susitarimas bus pasirašytas neįvykdžius susijusių reformų,
skirtų socialinėms ir ekonominėms imigrantų sąlygoms pagerinti, jis tik leis toliau
pažeidinėti žmogaus teises, tai reiškia, kad palaikysime priverstinį imigrantų grąžinimą į
sąlygas, neužtikrinančias jų saugumo ar mažiausio priimtino gyvenimo lygio.

Turime reikalauti, kad Libijos valdžia deramai pripažintų JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų
komisaro dalyvavimą. Be to, turime spręsti opų mirties bausmės klausimą. Būtų teisinga
siekti susitarimo, kuriuo jo taikymas Libijoje būtų suspenduotas, o galiausiai ir panaikintas.

Fiorello Provera,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pritariu
tam, kad būtų sudarytas Europos Sąjungos ir Libijos pagrindų susitarimas, nes tai būtų
žingsnis į priekį, palyginti su tuo, kaip tokie svarbūs klausimai kaip imigracija,
bendradarbiavimas ekonomikos ir sveikatos srityse (ypač kovojant su AIDS) ir iš dalies
kuriant energetikos programą buvo sprendžiami praeityje.

Kitas svarbus klausimas yra kaip Libija kontroliuoja teroristinę veiklą ne tik savo šalies
teritorijoje, bet ir šalies pietiniame pasienyje. Pasiekta pažanga Tarybai ir Libijos vyriausybei
susitariant dėl bendrųjų principų, pvz., nustatytų Romos statute ir Jungtinių Tautų
konvencijoje dėl pabėgėlių statuso. Akivaizdu, kad dar daug reikia nuveikti, tačiau
Parlamentui svarbu, kad susitarimui, dėl kurio derėtasi, būtų pritarta, kad dėl jo nebūtų vėl
diskutuojama, taip prarandant jau tai, kas pasiekta.

Tikiuosi, kad Europos Sąjungos ir Libijos bendradarbiavimo rezultatai yra tokie pat kaip
ir priėmus Libijos ir Italijos draugystės susitarimą, kuriuo išspręstas ilgalaikis ginčas dėl
šalies kolonijinės praeities. Kai su vyriausybėmis ir šalimis tenka spręsti ypatingus klausimus,
negali pasirinkti, su kuo kalbėtis.

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT210



Barry Madlener (NI).   – (NL) Pone pirmininke, Europos Komisija suteikė Libijai ir jos
diktatoriui M. Gaddafiui naują eksporto galimybę. Naftos gamyba nėra vienintelis būdas,
kuriuo šiuo metu Libija užsidirba pinigus – ji dar turtėja šantažuodama Europą. Diktatorius
M. Gaddafi susižers 60 mln. EUR iš Europos mokesčių mokėtojų kišenės už tai, kad neleis
Afrikos laimės ieškotojams pasiekti Europos. Tie 60 mln. EUR tik pradžia, nes dabar
M. Gaddafi jau reikalauja kasmet padidinti šią sumą iki 5 mlrd. EUR, savo reikalavimus
palydėdamas grasinimais. Galbūt Europos Komisija leidosi suklaidinama dailaus M. Gaddafio
veido, bet aš nė per nago juodymą netikiu tuo žmogumi.

Turiu kelis pastarųjų metų laikraščių straipsnius; juose M. Gaddafi reikalauja iš ES milijonų.
Libija daro spaudimą Londonui ir Edinburgui. M. Gaddafi nori daugiau pinigų arba jis leis
Europai tapti juoda. Cituoju M. Gaddafį: „Islamas turi tapti Europos religija.“ M. Gaddafi
atsisako demokratijos labui griežtai laikytis šariato įstatymo. 30 mln. afrikiečių, norinčių
atvykti į Europą, jis pasinaudoja kaip koziriu derybose. M. Gaddafi nori skelbti džihadą
Šveicarijai.

Gerbiami Parlamento nariai, neturėtume apdovanoti to niekšo M. Gaddafio. Turėtume
nubausti jį, jei Libija ir toliau leis patekti į Europą tokiam dideliam pabėgėlių skaičiui.
Pabėgėliams taip pat neturėtume suteikti pabėgėlių statuso arba nuolatinės gyvenamosios
vietos. Juos reikėtų išsiųsti tiesiai atgal į Afriką. Jei pabėgėliams suteiksime pabėgėlio statusą,
pašalpas ir taikysime mokymo programas, apsikrausime dar didesne našta – ims plūsti dar
daugiau prieglobsčio prašytojų, kurių daugelis nuskęs mėgindami įžengti į Europos žemyną.
Kilni ir neapgalvota Europos Sąjungos prieglobsčio suteikimo politika yra tikroji didelio
prieglobsčio prašytojų antplūdžio priežastis.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Pone pirmininke, Libijai visai neblogai sekasi ratifikuoti
tarptautinius susitarimus, bet nepanašu, kad jai lygiai taip sektųsi juos vykdyti. Gėda, kad
Libija turi vietą ir balsą JT Žmogaus teisių taryboje. Beje, gėda, kad ir Saudo Arabija tai turi.
Tvirtai spaudžiant didžiausiai prekybos partnerei ES, Libija tikrai turėtų būtų priversta
atkreipti dėmesį į tai, ką reiškia pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms ir ką jos apima.

Kaip visi žinome, ES santykiai su Libija yra įvairiais aspektais susiję su tuo, kaip reikėtų
elgtis su pabėgėliais. Kol Taryba ir Komisija negali įtikinti Libijos leisti būti šioje šalyje
Jungtinių Tautų vyriausiajam komisarui pabėgėlių reikalams, neįmanoma nė mažiausiai
pasitikėti Libijos elgesiu su pabėgėliais.

Libijos vadovas yra užgaidumo ir nepatikimumo įsikūnijimas. Dabar ES ketina pasirašyti
su juo pagrindų susitarimą. Norėčiau žinoti, ką sąvoka „pagrindų“ reiškia tokiam žmogaus
teisių nepaisančiam režimui, kokiam vadovauja pulkininkas M. Gaddafi. Žinome, kad
visoje Libijoje darbuotojai migrantai diskriminuojami dėl tautybės, rasistai persekioja
Libijoje Afrikos darbuotojus migrantus.

Žmogaus orumas svarbesnis už pinigus. Todėl žmogaus teisėms ir laisvėms iš tikrųjų turi
būti skiriamas toks dėmesys, kuris neleistų mums atiduoti žmonių valstybei, kurioje
kankinimai ar kitos nehumaniško elgesio formos yra įprasta. Tarp kitko, to reikalaujama
Europos Sąjungos chartijose.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, Libija yra trečioji pagal dydį naftos ir dujų
Europos Sąjungai tiekėja, o Europos Sąjunga yra pagrindinė Libijos prekybos partnerė; ši
prekyba sudaro du trečdalius visos Libijos prekybos. Be to, turime atsižvelgti į Tripolyje
reziduojančios valdžios padarytą pažangą; ji sėkmingai pastūmėjo šalį iš izoliacijos ir
embargo, šalis tapo atvira ir dinamiška ekonominiu bei diplomatiniu atžvilgiu.
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Tačiau Europos Sąjunga nėra vien tik ekonominių interesų vienijama bendruomenė, ji
pagrįsta daugeliu vertybių, kurios negali būti aukojamos pragmatizmo sumetimais. Reikia
pripažinti, kad Libija neberemia terorizmo, atsisakė savo branduolinės programos, sutiko
atlyginti teroristinių išpuolių aukų šeimoms, paleido į laisvę Bulgarijos medicinos seseris,
kurios buvo pasmerktos myriop dėl išplatinto ŽIV, ir sudarė susitarimus su kai kuriomis
Europos valstybėmis. Manau, kad turime skatinti šią pažangą, bet Europos Sąjungos ir
Libijos partnerystei būtinas tvirtas moralinis pagrindas.

Šiuo atžvilgiu A. Gomes (norėčiau pasveikinti ją už atliktą darbą) pranešime nurodyti rimti
trūkumai žmogaus teisių srityje, kuriuos privalome pašalinti. Praėjusiais metais priėmėme
rezoliuciją, kurioje pareikalavome, kad Libija panaikintų mirties bausmę. Manau, kad
mums reikėtų pakartoti šį reikalavimą ir papildyti jį reikalavimu laikytis tarptautinių teisinio
nešališkumo normų, ypač kai pažeidžiamos užsieniečių teisės.

Daugiausia dėmesio turi būti skiriama migrantų ir pabėgėlių problemai: tiems, kuriuos
Libija perduoda jų kilmės šalims, kuriose gresia rimtas pavojus jų gyvybei, ir tiems, kuriuos
Italija sugrąžina į Libiją, kur su jais gali būti susidorota. Antra vertus, būtina daryti spaudimą
Libijai, kad ši priimtų prieglobsčio įstatymus ir susitarimus dėl Jungtinių Tautų vyriausiojo
komisaro pabėgėlių reikalams biuro, kuriame būtų laikomos beveik 13 000 pabėgėlių ir
prieglobsčio prašytojų bylos, atidarymo.

Dėl readmisijos susitarimo, kuris būtų ES ir Libijos pagrindų susitarimo dalis, raginu Tarybą
atsisakyti šio plano, nes jis apimtų repatriaciją į šalį, kuri nuolat pažeidinėja žmogaus teises.
S. Berlusconio vyriausybės politika negali būti sektinas pavyzdys. Italijos išimtis neturi
tapti Europos taisykle.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, vargu ar tikėtina, kad
Europos institucijos vis dar nori sudaryti pagrindų susitarimą su diktatūrine Libija.

Negalime ir toliau kartoti, kokie svarbūs Libijos ir Europos Sąjungos valstybių narių
prekybiniai ryšiai ir kad Viduržemio jūros regione Libija veikia kaip Europos Sąjungos
partnerė, žmogaus teisių klausimui suteikdami antraeilį vaidmenį.

Kad galėtume pradėti patikimą dialogą su Libija, pirmoji mūsų sąlyga tai šaliai turėtų būti
Ženevos konvencijos ratifikavimas. Negalime ekonominių interesų išmainyti į žmonių
gyvybes: ne tik Libijos piliečių, bet ir kitų šalių žmonių, kurie, bėgdami per Libiją nuo
pilietinių karų ir religinio persekiojimo, sutinka mirtį arba patiria siaubingus kankinimus.

Mūsų pareiga nepamiršti tūkstančių Libijos kalėjimuose laikomų žmonių pagalbos prašymų.
Neturime pamiršti baisybių, kurias mums atvėrė Gandufos kalėjimas.

Libijos piliečiai neturi daugelio politinių ir pilietinių teisių, pvz., saviraiškos, susirinkimų
ir asociacijų laisvės. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos žodinis
pakeitimas, kuriuo sąvoką „sutartis“ B konstatuojamojoje dalyje siekiama pakeisti „Italijos
ir Libijos susitarimai dėl bendros pakrančių apsaugos“, visiškai nepriimtinas, ir Italijos
delegacija, atstovaujanti Italia dei Valori, balsuos prieš jį.

Italijos ir Libijos susitarimas daug sudėtingesnis: tai sutartis, kurioje numatytos tikslios
sąlygos, susijusios su sudėtingesniais klausimais nei bendra pakrančių apsauga. Kad
išsaugotų pasitikėjimą, Europos Parlamentas turi vadinti daiktus tikraisiais jų vardais, net
jeigu tai gali būti ir nepatogu.

Reikia įtraukti atskirą tekstą dėl JTVKPR, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros, kuri neturi
galimybių dirbti Libijoje ir kurią Libijos režimas kaltina neįtikėtinais piktnaudžiavimais ir
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nusikaltimais. Ar tai toks turi būti susitarimų pagrindas? Negalime užsiimti sandoriais su
teroristais ir diktatoriais. Esame Europos Parlamentas, o ne ekonominio giganto direktorių
valdyba.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti A. Gomes, kad
suteikė mums progą diskutuoti dėl derybų mandato; šis reikalas, žinoma, keblus kaip ir
pačių derybų turinys. Tuniso pavyzdys turėtų būti įspėjimas, kad toliau turime elgtis labai
atsargiai, ypač pranešdami apie derybas.

Negalime paprasčiausiai švęsti pergalės derybose, kai toks režimas kaip M. Gaddafio, pvz.,
sutinka su kai kuriomis nuorodomis į žmogaus teises, nes šis režimas garsėja dideliais visų
pagrindinių teisių pažeidimais. Be to, visi mūsų krantus pasiekę migrantai, nors jų skaičius
vis mažėja, iškalbingai sako, kad jie verčiau būtų paskendę plaukdami čia, nei grįš į Libiją;
to priežastis – prievartavimai, kankinimai, smurtas, prievartinė repatriacija, masiniai
trėmimai ir rasistiniai veiksmai. Jau kiti sakė ir aš kartoju: sunkių, masiškų Libijos migrantų
žmogaus teisių pažeidimų sąrašas ilgas.

Aš, be abejo, sutinku, jog turime neatidėliotinai daryti visa, kas mūsų galioje, kad
pagerintume šių žmonių padėtį. Tai JT vyriausiojo komisaro pabėgėlių reikalams darbas,
o mūsų užduotis – apgyvendinti Vyriausiojo komisaro pabėgėlių reikalams nurodytus
asmenis. Tai ir bendruomenių pagrindu susikūrusių organizacijų, kurios šiuo metu yra
labai negausios ir kurias būtina visais būdais stiprinti, darbas.

Manau, kad jei tikrai norime tvirtai laikytis mūsų Sutartyse nustatytų užsienio politikos
tikslų, dar ilgai neturime siųsti atgal į Libiją neteisėtai ES apsistojusių migrantų.

David Campbell Bannerman (EFD).   – Pone pirmininke, dar 2007 m. prezidentas
N. Sarkozy paneigė, kad tarp penkių Bulgarijos medicinos seserų paleidimo ir Libijos
užsakytų 240 mln. EUR vertės Prancūzijos prieštankinių raketų yra ryšys.

Šie ginklai parduoti šaliai, kaltinamai dėl lėktuvo susprogdinimo virš Lokerbio ir ginklų
tiekimo teroristams. Netgi M. Gaddafio sūnus išsitarė, kad abu šie dalykai susiję. Ginklai
buvo skirti kaliniams.

2004 m. ES atšaukė ginklų embargą Libijai mainais į migracijos kontrolę. Šie ginklai buvo
skirti sienoms ginti.

Dabar Londono laikraštyje „Times“ pranešama, kad baronienė C. Ashton staiga panoro
nutraukti ginklų embargą Kinijai, įvestą dėl žudynių Tiananmenio aikštėje, ir kad tai yra
„didelis ES ir Kinijos bendradarbiavimo stiprinimo trukdys“.

Manau, kad iš tikrųjų tai labiau trukdo apsaugoti eurą, ar ne? Kaip ir Libijos atveju, panašu,
kad ES dabar taip žūtbūtinai stengiasi išgelbėti eurą, kad yra pasirengusi rizikuoti mūsų
visų saugumu, kad tik kinai turėtų pakankamai pinigų eurui išgelbėti. Tai ginklai akcijoms.
Kinijos užsienio valiutos rezervai sudaro 2,9 trilijono USD. Ji jau nupirko Graikijos, Ispanijos
ir Portugalijos akcijų. Tačiau Kinija – tai šalis, kuri savo paieškos sistemoje draudžia vartoti
žodį „demokratija“ ir kiekvienais metais tūkstančiams žmonių įvykdo mirties bausmę.

Taigi labai nuoširdžiai klausiu, kiek žemai ES puls, kad išgelbėtų eurą?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Pone pirmininke, Tuniso vyriausybės nuvertimas sukėlė
šoko bangas kaimyninėse Magrebo regiono valstybėse, kurios daugiausia valdomos
diktatūrinio režimo, tarp jų ir Libijoje. Tokio pobūdžio radikalūs pokyčiai, be abejo, kartu
yra ir galimybė atsirasti demokratijai, bet tik tada, kai ja nepasinaudos islamo agitatoriai.
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Neramumai, aišku, turės poveikį pabėgėlių antplūdžiui. Todėl mums svarbu glaudžiau
bendradarbiauti su Afrikos valstybėmis sprendžiant pabėgėlių problemą. Tačiau pulkininkas
M. Gaddafi ragina Europos Sąjungą skirti Afrikai ne mažiau kaip 5 mlrd. EUR per metus
kovai su neteisėta migracija – tai būtų ėjimas neteisinga kryptimi. Europos Sąjungos
valstybės jau dabar moka milijardus eurų, suteikdamos pagalbą vystymuisi. Šią pagalbos
sistemą, mano manymu, būtina skubiai peržiūrėti ir užtikrinti, kad ja nebepasinaudotų
diktatoriai ir korupciniai režimai; ji turi pasiekti tuos žmones, kuriems jos tikrai reikia.

Be to, vykdydama užsienio politiką ES turi skirti daugiau dėmesio islamo šalių krikščionių
padėčiai.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone Š. Füle, esame atsakingi
už visus pas mus prieglobsčio ieškančius vyrus, moteris ir vaikus, nes jų gyvybei gresia
pavojus. Šią atsakomybę lemia, pirma, šiuo metu Europos puoselėjamos moralinės vertybės
ir asmeninė daugelio europiečių istorija, kurią šiomis aplinkybėmis dažnai pamirštame,
antra, tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis suteikiamos teisinės garantijos.

Jei prisiimame atsakomybę, privalome būti pasirengę prisiimti su ja susijusią naštą. Tai
reiškia, kad visos valstybės narės turi lygiai ja pasidalyti. Žinoma, tai nereiškia, kad
atsakomybė užkraunama kelioms valstybėms, kurių sienos atsitiktinai sutampa su ES išorės
sienomis, arba (ir tai smerktinas dalykas, kurio negaliu toleruoti) kad reikia mokėti tokiems
režimams kaip M. Gaddafio, kad jie palengvintų mūsų naštą.

Išsiaiškinkime, kad nebūtų nesusipratimų. Jei galime sustabdyti žmones nuo pražūtingos
kelionės, kuri gali kelti grėsmę jų gyvybei, tai gerai. Tačiau pulkininkui M. Gaddafiui ir jo
režimui nerūpi gelbėti žmonių gyvybes ar apsaugoti žmones. Juos domina tik tai, kas susiję
su finansais. Europos Sąjunga turėtų būti atsargi, kad netaptų visiškai žmogaus teisių
nepaisančio režimo bendrininke.

Lankiausi Libijos stovyklose ir mačiau, kas ten dedasi. Turėjome galimybę pasikalbėti su
atsakingais darbuotojais. Jiems nerūpi žmogaus teisės arba suteikti žmonėms prieglobstį.
Jie skundėsi, kad nedavėme kanonierinių laivų, kad galėtų veiksmingiau ginti savo sienas.
Teisingai pasielgėme, kad nedavėme pulkininkui M. Gaddafiui jokių laivų, nes jie galėtų
būti panaudoti dvejopiems tikslams. Turime ir į tai atsižvelgti. Neturime išduoti savo
vertybių tik dėl to, kad siekiame ekonominės naudos ar readmisijos susitarimo. Aš taip pat
laikausi nuomonės, kad turėtume patikrinti ne tik kelių, o visų šio Parlamento narių derybų
mandatą. Slapta diplomatija nepadės mums pasistūmėti pirmyn, ypač jei neatsižvelgsime
į patirtį, kurią Europos Sąjunga jau turėjo su šiuo režimu, kurio nepavadinsi kitaip nei
pulkininko M. Gaddafio režimu. Tai kitas klausimas, kurio neturėtume pamiršti, todėl
raginu tuo įsitikinti. A. Gomes paminėjo visus kriterijus, kurių būtina laikytis, jei apskritai
pasieksime susitarimo etapą.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pone pirmininke, tie, kurie priešinasi susitarimui su Libija,
turėtų suprasti, kad ji mūsų kaimynė! Negali nepaisyti kaimynų. Reikia rasti būdą sutarti
su kaimynu, nors tai nebūtinai reiškia pritarimą tam, kaip jis elgiasi.

Bepigu kritikuoti šį susitarimą kolegoms iš šalių, kurios nėra Libijos kaimynės, tačiau jos
pašonėje esančioms Viduržemio regiono valstybėms daug sunkiau rasti bendradarbiavimo
su ta šalimi būdą.

Į susitarimą tikrai reikėtų įtraukti skyrių apie imigraciją ir readmisijos susitarimą. Jame
neabejotinai visiems prieglobsčio prašytojams turi būti užtikrinta teisė į tarptautinę apsaugą.
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Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, ši diskusija dėl Libijos vyksta
labai didelių pokyčių kitoje kaimyninėje Viduržemio jūros regiono valstybėje, Tunise,
laikotarpiu.

Visada laikiausi nuomonės, kad Europos Sąjunga privalo skatinti Viduržemio jūros regioną
imtis rimtų reformų, kad ta teritorija taptų laisva ir klestinti. Savo kalbose, sakytose šiame
Parlamente pastaraisiais metais, visada kartojau, kad Europos Sąjungos politikos dėmesys
neturi būti sutelktas tik į tai, kaip išsaugoti status quo.

Tačiau šiandien diskutuojame kitu klausimu – dėl pagrindų susitarimo su Libija. Norėčiau
pabrėžti, kad su Libija būtina bendradarbiauti siekiant suvaldyti migrantų srautus, taigi
sudaryti susitarimą dėl nelegalių imigrantų, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, readmisijos,
tokį, kokius Europos Sąjunga yra sudariusi su kitomis valstybėmis.

Nusileisti Libijos pozicijoms, prieštaraujančioms šiam susitarimui, būtų žalinga, atsižvelgiant
į tai, kad Libija yra tranzito šalis, be to, tai turėtų neigiamą poveikį deryboms su Maroku
ir Alžyru dėl readmisijos susitarimų, kurie jau daug metų įstrigę.

Tačiau dar turime primygtinai reikalauti, kad Libijos valdžia gerbtų pabėgėlių žmogaus
teises, įskaitant, kaip jau buvo minėta, negrąžinimo principą.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Magrebo valstybės
gyvena sunkius laikus. Tai galutinai įrodo kruvini pastarųjų dienų susirėmimai Tunise.

Padarytume didžiulę klaidą, jei šiuo istorijos laikotarpiu nepripažintume, kad būtina skubiai
ir ryžtingai stiprinti ryšius su Libija, esančia Viduržemio jūros regiono širdyje ir atliekančia
gyvybiškai svarbų vaidmenį sulaikant bei reguliuojant migrantų srautus. Nepaisant visų
šių prieštaravimų (lankiausi Libijoje su A. Gomes), nėra abejonės, kad pagrindų susitarimas
tikrai galėtų nemažai padėti kovoti su terorizmu, už pagrindines laisves ir spręsti energetikos
klausimą. Nepaisyti Libijos ir Magrebo būtų tikrai didelė klaida.

Pavyzdinis modelis yra Draugystės sutartis su Italija, kurią galėtume įgyvendinti, kad
užtikrintume tikrai tvirtą pagrindų susitarimą.

Štefan Füle,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, dėkoju Parlamento nariams už pastabas.
Pranešėjai A. Gomes nusiųsiu daugiau informacijos apie 2011–2013 m. nacionalinius
orientacinius planus, iš kurių matyti, kad mūsų programoms Libijoje numatyta skirti
60 mln. EUR.

Gerai žinau, kad santykiuose su Libija tam tikros temos yra problemiškos. Vis dėlto Europos
Sąjunga pasirinko galimybę kurti santykius su Libija, kad galėtų atvirai ir konstruktyviai
spręsti visus klausimus, tarp jų ir tokius opius kaip migrantų žmogaus teisių, pagrindinių
laisvių ir kitų teisių gynimas.

Praėjusiais metais kartu su Cecilija Malmström lankiausi Libijos dykumoje esančiame
sulaikymo centre. Neturiu jokių iliuzijų dėl mums iškilusių iššūkių. Be to, turėjau galimybę
suprasti, kokios yra mūsų įsitraukimo į migracijos sritį alternatyvos.

Ir trečioji, mano asmeninė pastaba: dalyvaudami šiose derybose mes nieko neapdovanojam;
mes rūpinamės savo interesais laikydamiesi vertybių, kuriomis tikime. Libija parodė didelį
norą stiprinti ryšius su Europos Sąjunga. Manome, kad tai pozityvu ir kad Europos Sąjunga
turėtų ir toliau vykdyti susitarimo politiką. Aš, be abejo, esu įsipareigojęs užtikrinti, kad
tai bus padaryta kuo skaidriau ir atsižvelgiant į Europos Parlamento poziciją.
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PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Ana Gomes,    pranešėja. – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms,
dalyvavusiems šiose diskusijose.

Manau, kad šios diskusijos parodo mums iškilusias dilemas. 2010 m. lapkričio mėn.
apsilankiusi Libijoje kaip kolegos P. A. Panzerio vadovaujamos delegacijos narė priėjau
prie išvados, kad turime laikytis susitarimo politikos. Pripažįstame, kad tenka bendrauti
su sudėtingu pašnekovu, bet būtų nesąžininga nesilaikyti šio kurso, nes yra humanitarinių
įsipareigojimų žmonėms, kurie taip kenčia Libijoje, ypač migrantai, vykstantys per Libiją
ir turintys iškęsti joje susiklosčiusią padėtį.

Manau, kad daugelį sunkumų lemia tai, kad šis režimas izoliuotas. Nepaisant jų ir nepaisant
to, kad neturime vilčių, jog greitai sudarysime susitarimą arba kad bus įgyvendintos visos
mūsų keliamos sąlygos, turime eiti šiuo keliu. Man dėl to nekyla abejonių.

Iš tikrųjų šiuo atžvilgiu ypač svarbu turėti Tripolyje ES delegaciją, nes tai, kas vyksta Tunise,
mano nuomone, tikrai turės atgarsį Libijoje (kaip sakė daugelis čia dalyvaujančiųjų),
nepaisant skirtumų. Padėtis Libijoje daugeliu atžvilgių skirtinga, nes šios šalies žmonės
visiškai priklausomi nuo pajamų iš naftos.

Vis dėlto manau, kad svarbiausia tai, jog, nepaisant mūsų skirtingo suvokimo šiame etape,
esame įsipareigoję atidžiai sekti Komisijos vedamas derybas. Dėkoju už mums surengtus
trumpus pasitarimus, kurie buvo naudingi. Atidžiai juos seksime ir galėsime bet kuriuo
metu pateikti rekomendacijas.

Manau, kad, kartu su mano šešėliniais pranešėjais ir visais kitais pasiekę visuotinį sutarimą,
ne tik Tarybai ir Komisijai, kuriai pavesta derėtis, bet ir mūsų pašnekovams iš Libijos
perduodame labai aiškią žinią: kokių punktų labai svarbu laikytis, jei norime pagerinti
dvišalius santykius, ir kad esminis klausimas yra pagarba žmogaus teisėms Libijoje. Ta
žinia labai aiški.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. sausio 20 d., ketvirtadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

David Martin (S&D),    raštu. – Pritariu prasidėjusioms ES ir Libijos deryboms; tai ES
žingsnis į naujus santykius su Viduržemio jūros regiono ir Afrikos valstybėmis. Manau,
kad bendradarbiauti su Libija naudinga siekiant išspręsti saugumo, stabilumo, migracijos,
visuomenės sveikatos, prekybos, klimato kaitos, energetikos ir kultūros klausimus.

Vis dėlto raginu Tarybą ir Komisiją paspausti Libiją, kad ji ratifikuotų ir įgyvendintų 1951 m.
Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso bei jos 1967 m. Protokolą ir visokeriopai
bendradarbiautų su JTVKPR, kad būtų užtikrinta tinkama migrantų apsauga ir teisės,
priimtų įstatymus dėl prieglobsčio, kuriuose būtų pripažintas pabėgėlių statusas ir
atitinkamai jų teisės, o svarbiausia – uždraustas kolektyvinis išsiuntimas ir negrąžinimo
principas.

Be to, noriu priminti Tarybai ir Komisijai jų pareigą užtikrinti, kad ES užsienio politika
visiškai atitiktų ES pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 19 straipsnį, kuriame draudžiamas
kolektyvinis žmonių išsiuntimas ir negrąžinimo (neišdavimo) principas. Raginu Tarybą ir
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Komisiją reikalauti, kad Libijos valdžia pasirašytų susitarimo memorandumą ir suteiktų
JTVKPR juridinę teisę būti šalyje ir gauti visą informaciją, reikalingą vykdant pavedimą,
susijusį su apsauga.

14. Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo išlaidos valstybėse narėse (diskusijos)

Pirmininkas.   – Dėkoju A. Gomes, diskusijos baigtos. Balsavimas vyks rytoj 12.00 val.
Kitas klausimas – paskutinis šios dienos pranešimas, būtent žodinis klausimas Tarybai ir
Komisijai dėl valstybių narių išlaidų, atsirandančių dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo.
Visų pirma, suteiksiu žodį autorei, Nadjai Hirsch. Turite dvi minutes.

– Žodinis klausimas Tarybai dėl informacijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis,
atsirandančiomis dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimo,
kurį Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos vardu pateikė Nadja Hirsch,
Renata Weber, Cecilija Wikström, Louisas Michelis, Sonia Alfano, Stanimiras Ilchevas,
Nathalija Griesbeck ir Janas Mulderis, (O-0169/2010 - B7-0662/2010),

– žodinis klausimas Komisijai dėl informacijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis,
atsirandančiomis dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimo,
kurį Liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) frakcijos vardu pateikė Nadja Hirsch,
Renata Weber, Cecilija Wikström, Louisas Michelis, Sonia Alfano, Stanimiras Ilchevas,
Nathalija Griesbeck ir Janas Mulderis (O-0170/2010 - B7-0663/2010),

– žodinis klausimas Tarybai dėl informacijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis,
atsirandančiomis dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimo,
kurį Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) (PPE) frakcijos vardu pateikė Monika
Hohlmeier ir Simonas Busuttilas (O-0175/2010 - B7-0664/2010),

– žodinis klausimas Tarybai dėl informacijos, susijusios su finansinėmis išlaidomis,
atsirandančiomis dėl prieglobsčio prašymų nagrinėjimo valstybėse narėse, perdavimo,
kurį Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) (PPE) frakcijos vardu pateikė Monika
Hohlmeier ir Simonas Busuttilas (O-0176/2010 - B7-0665/2010),

– žodinis klausimas Tarybai dėl dabartinės padėties, susijusios su Komisijos pasiūlymu
nauja redakcija išdėstyti Prieglobsčio tvarkos direktyvą, kurį Europos Parlamento socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso (S&D) frakcijos vardu pateikė Monika Flašíková Beňová,
Claudas Moraes, Sylvija Guillaume, Carmen Romero López ir Antonio Masip Hidalgo
(O-0179/2010 - B7-0003/2011),

– žodinis klausimas Tarybai dėl dabartinės padėties, susijusios su Komisijos pasiūlymu
nauja redakcija išdėstyti Prieglobsčio tvarkos direktyvą, kurį Žaliųjų frakcijos / Laisvojo
Europos aljanso (Verts / ALE) vardu pateikė Hélène Flautre (O-0210/2010 - B7-0004/2011),
ir

– žodinis klausimas Tarybai dėl informacijos, susijusios su Taryboje neišspręstais Procedūrų
direktyvos klausimais, perdavimo Parlamentui ir Komisijai, kurį Europos vieningųjų kairiųjų
jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų (GUE/NGL) vardu pateikė Kyriacos
Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst ir Marie-Christine Vergiat (O-0177/2010
- B7-0002/2011).

Nadja Hirsch,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, Europos Parlamentas sutarė, kad nori, jog
iki 2012 m. būtų įdiegta bendra Europos prieglobsčio sistema. Tai reiškia visoms valstybėms
narėms vienodas arba panašias sąlygas.
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Tačiau dėl šios sistemos įgyvendinimo kilo nesutarimų, visų pirma dėl to, kad mums
diskutuojant dėl prieglobsčio paketo nebuvo pateikta pakankamai informacijos, kartais
informacijos negaudavome visai arba ji būdavo prieštaringa. Turėjome labai mažai duomenų
su Procedūrų direktyva ir valstybių narių išlaidomis susijusiems finansiniams vertinimams
atlikti. Mūsų tikslas – paraginti Komisiją pateikti Parlamentui tyrimą arba būtiną informaciją.
Tai susiję su tokiomis sritimis kaip vertimo žodžiu paslaugos ir teisinė konsultacija. Neaišku,
kokį tikrąjį poveikį tai turės valstybėms narėms.

Antra vertus, tikslinant Procedūrų direktyvą paaiškėjo, kad galime pateikti kokybišką,
sparčią procedūrą, kuri naudinga abiem šalims, nes padeda priimti greitus sprendimus,
kad padėtis būtų aiški žmonėms, be to, šios procedūros paklaida maža. Mūsų, liberalų,
tikslas – visokeriopai remti Komisijos planus. Tačiau mums reikalingi argumentai (įskaitant
argumentus diskutuojant su valstybėmis narėmis), įrodantys prieglobsčio paketo, ypač
Procedūrų direktyvos, persvarstymo veiksmingumą. Dėl šios priežasties raginame Komisiją
nuoširdžiai mums padėti, kad iki 2012 m. šis prieglobsčio paketas taptų realybe, kad
galėtume sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą.

Monika Hohlmeier,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, svarbu, kad ES rimtai imtų spręsti
migracijos ir teisės į prieglobstį problemas. Komisija pateikė pasiūlymus dėl šios srities.
Tačiau šiuo metu neturime kruopščios dabartinių teisinių nuostatų įgyvendinimo analizės.
Vargu ar atlikti kokie nors tikslūs skaičiavimai arba tyrimai, susiję su naujais pasiūlymais.
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija visiškai pripažįsta teisę į
prieglobstį ir teisę į apsauga tiems, kuriems tų teisių reikia.

Tačiau, matant tikrąją padėtį, deja, aiškėja, kad prieglobsčio žmonės prašo dėl labai įvairių
priežasčių ar netgi nuolat piktnaudžiaudami šia tvarka. Teisė į prieglobstį ir papildomą
apsaugą nėra priemonė apskritai migruoti į 27 valstybes nares. Turime užtikrinti, kad dėl
mūsų teisės į prieglobstį organizuotiems žmonių vežėjams nebūtų suteikta galimybė
uždirbti milijardus eurų iš žmonių likimų.

Prieglobsčio procedūros turi atitikti tikslą, jos turi būti įgyvendinamos labai rūpestingai.
Persekiojimo aukoms turi būti garantuotas prieglobstis ES. Ir dėl šios priežasties naujuose
projektuose Komisijai nustatyti įpareigojimai šiuo atžvilgiu. Manau, kad daugelis jų tinkami,
įskaitant vertėjus žodžiu, tinkamą sveikatos priežiūrą ir atsižvelgimą į konkrečios apsaugos
poreikį.

Tačiau norėčiau paminėti ir, mano manymu, problemiškus klausimus. Valstybių narių
valdžios institucijoms suteikiama per mažai galimybių užkirsti kelią piktnaudžiavimui.
Galimybę taikyti pagreitintą tvarką ir pasienio tvarką reikėtų apriboti taikant mokesčius.
Jei prašytojas sunkiai pažeidžia savo įsipareigojimą bendradarbiauti, yra labai nedaug
galimybių taikyti sankcijas. Netgi priešingai – prieglobsčio prašytojui dingus, valstybė narė
negali užbaigti procedūros priimdama neigiamą sprendimą. Jei jis vėl atsiranda, jam
pasiūloma daugiau procedūrinių galimybių. Net ir tada, kai akivaizdu, kad prašymas
nepagrįstas, pagreitintą tvarką galima taikyti tik po to, kai vėliau pateikiamas antrasis
prašymas. Dėl to smarkiai padidės išlaidos.

Dabartiniame Komisijos projekte nurodoma, kad suteikiama nemokama teisininko
konsultacija, dėl kurios taip pat nemažai padidės valstybių narių išlaidos. Aš tiesiog norėčiau,
kad Komisija dar kartą pagalvotų, kokie bus praktiniai jos pasiūlymų padariniai, poveikis
finansams ir kokių problemų iškils valstybių narių valdžios institucijoms. Norime, kad
sistemos standartai būtų aukšti, bet sistema turi būti veiksminga, jau ir taip apkrautoms
valstybėms narėms neturi būti pavestos užduotys, kurių visiškai neįmanoma atlikti.
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Sylvie Guillaume,    autorė. – (FR) Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pasakyti, kad,
mano nuomone, svarbus šių diskusijų klausimas yra iki 2012 m. sukurti bendrą prieglobsčio
tvarką, kuri galiausiai leis mums nutraukti blogiausios nacionalinės prieglobsčio praktikos
taikymą.

Neišleiskime to iš akių, kadangi tai reiškia, jog mums reikia greičiau siekti suderinimo,
pagrįsto bendromis taisyklėmis. Aš tikrai tikiu, kad vien praktinis bendradarbiavimas
nepadės išspręsti dabartinio nacionalinių prieglobsčio sistemų skirtumo.

Jei leisite, dar norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl dabartinės bendros Europos prieglobsčio
sistemos padėties, turiu omenyje daugelį Tarybos stabdymų. Šio sudėtingo projekto ateitis,
be abejo, aiški. Mums tik reikia stebėti Komisijos pastangas gelbėti situaciją būsimu
pasiūlymu suteikti naują formą dviem direktyvoms.

Tada, remiantis šiuo pagrindu, mums reikia pašnekėti apie išlaidas, nes tai mūsų šiandieninių
diskusijų objektas. Girdime kalbant, kad užtikrinus tvirtesnes procedūras smarkiai padidės
valstybių narių finansinė našta, susijusi su prieglobsčio prašymų nagrinėjimu; valstybės
narėms tai sukels daug sunkumų, nes dėl ekonomikos krizės jų biudžetai ir taip sumažėję.

Tačiau, kartoju, tai neefektyvios, dirbtinės procedūros, valstybėms narėms kainuosiančios
dar daugiau. Manau, kad „front-loading“ būdas, kurį Komisija gina pasiūlyme nauja redakcija
išdėstyti direktyvas, arba, kitais žodžiais tariant, pirmosios instancijos tvarkos procedūrų
tobulinimas, padės mums per vidutinės trukmės laikotarpį įgyvendinti tikrą masto
ekonomiką.

Kodėl? Kadangi nuo pat pradžių šios suderintos procedūros padės valdžios institucijoms
lengviau atskirti fiktyvius prašymus ir suteiks aiškesnes gaires, kuo grįsti sprendimus. Tai
padės priimti teisingus ir greitesnius sprendimus, tada sutrumpės procedūra ir sumažės
skundų dėl teismo sprendimų skaičius bei teismo panaikintų sprendimų skaičius; taigi
sumažės sulaikymo, o galiausiai ir bendros išlaidos.

Be to, jei norime kalbėti apie išlaidas, kodėl nepakalbėjus ir apie Dublino „Eurodac“ sistemą?
Kodėl nė viena valstybė narė neišdrįso paprašyti šios sistemos taikymo išlaidų efektyvumo
ataskaitos? Tikrai žinome, kad kai kurie baisūs žmogaus elgesio padariniai neatitinka jokių
įtikinamais įrodymais pagrįstų vertinimų, susijusių su tikraisiais perkėlimais ir su antrinių
veiksmų arba kelių prašymu išvengimu, nors būtent dėl šių priežasčių buvo sukurta Dublino
sistema. Todėl pakalbėkime apie išlaidas, nes privalome tai padaryti, tačiau imkime sistemą
kaip visumą, įtraukdami Dublino sistemos išlaidas.

Kaip pranešėja Prieglobsčio tvarkos direktyvos tema manau, kad dabartinis suderinimo
lygis yra nepakankamas ir kenkia proceso kokybei bei veiksmingumui. Šie trūkumai yra
žalingi ir valstybėms narėms, ir persekiojimo aukoms. Savo tikslą planuojame įgyvendinti
2012 m., tačiau neturime manyti, jog privalu paskubomis užbaigti tekstą, pagrįstą
žemiausiais bendrais vardikliais, tik tam, kad laikytumės terminų. Mums reikalingos
teisingos, prieinamos ir veiksmingos procedūros, ir bet kokiu atveju toks išliks mano ir
mano frakcijos šių diskusijų tikslas.

Hélène Flautre,    autorė. – (FR) Pone pirmininke, manau, kad šių diskusijų tikslas yra
priversti Tarybą atskleisti savo kortas, nes, atsižvelgiant į prieglobsčio reformų paketo
užmojį, jau nekalbant apie jo būtinumą, neįtikėtina, kad gauname tik informacijos
nuotrupas, dažnai ta informacija prieštaringa, ir nežinome, kas kliudo Tarybai imtis
pasiūlymų, kurie jau seniai pateikti.
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Peršasi mintis, kad Taryba arba valstybės narės galbūt įstrigo dėl sąnaudų, bet netgi neaišku,
apie ką kalbama. Ar tos sąnaudos susijusios su žmonėmis, politika ar finansais? Bet kuriuo
atveju šios skirtingos sąnaudos kartais tarpusavyje susijusios.

Aišku viena – šiuo metu Europoje yra nusistovėjusi nepatenkinama praktika ir apsauga
nėra pakankama. Visų pirma, netiesa, kad Europa yra prisiėmusi viso pasaulio problemas.
Pvz., 2007 m., Europa, mano nuomone, priėmė tik 14 % pasaulio pabėgėlių. Antra, kai
kuri nusistovėjusi tvarka visiškai nepriimtina. Turiu omenyje falometrinio (pornografinio)
tyrimo taikymą Čekijoje, visai čia pat Europoje, arba komiteto dokumentus prieš kankinimą,
kuriuose atskleista daugybė atvejų, pvz., priverstinė repatriacija be apeliacijos teisės arba
skubotomis procedūromis.

Žinoma, galime kalbėti apie sąnaudas, pvz., apie didžiules migrantų išsiuntimo iš šalies
išlaidas: Prancūzijos Senatas teigia, kad vienam asmeniui išsiųsti reikia 20 000 EUR. Tačiau
svarbiausia pakalbėti apie tai, kaip būtų galima pagerinti padėtį. Be abejo, kyla klausimas,
kaip galėtume patobulinti pirmosios instancijos sprendimų priėmimo procedūrą
(S. Guillaume to ir klausia savo panešime), kai 50 % pirmosios instancijos sprendimų
panaikinama padavus apeliacinį skundą. Finansines, žmogiškąsias ir politines sąnaudas
būtina tiksliai apskaičiuoti.

Pastebima ir kitų nukrypimų nuo Dublino konvencijos; manau, kad Taryba turėtų labai
atidžiai į tai pažvelgti, nes jie taip pat susiję su dideliais žmogiškaisiais ir finansiniais
nuostoliais.

Pagaliau, kaip patvirtina Parlamento tyrimas, labai brangiai kainuoja prieglobsčio prašytojų
sulaikymas. Prieglobsčio prašytojų sulaikymo kaina pernelyg didelė. Žmonės turi apie tai
žinoti, tai reikia aptarti Taryboje. Ir labai skubiai.

Cornelis de Jong,    autorius. – (NL) Pone pirmininke, kartais esame savo pačių taikomų
darbo metodų aukos. Jei būtume turėję tik vieną prieglobsčio direktyvą, reglamentuojančią
procedūras, vertinimo kriterijus ir (prieglobsčio prašytojų) priėmimą, būtume turėję tik
dvi galimybes: priimti šią direktyvą su pakeitimais ar be jų arba patirti nesėkmę derybose.
Toks scenarijus būtų leidęs Europos parlamentarams pasakyti „ne“ bendrai prieglobsčio
politikai ir „ne“ Dublino reglamente sumodeliuotai sistemai.

Tačiau tikrovė kitokia. Turime daugybę direktyvų. Taryba turi galimybę vienai iš jų suteikti
prioritetą, o kitą laikyti ginčytina. Netrukus atsitiks taip, kad tikrai galėsime derėtis dėl
Dublino reglamento, bet nebūsime susitarę, pvz., dėl prieglobsčio procedūrų ar priėmimo.
Pamąstykite, kokie galėtų būti padariniai. Jei taip atsitiktų, užkrautume valstybėms narėms
pareigą nagrinėti prieglobsčio paraiškas, neturėdami garantijų, kad tos paraiškos bus
išnagrinėtos tinkamai arba kad prieglobsčio prašytojais bus humaniškai pasirūpinta. Mano
nuomone, tai visiškai nepriimtina, ypač atsižvelgiant į dabartinę padėtį.

Todėl Tarybos ir Komisijos klausiu: kaip ketinate užtikrinti, kad išgelbėsite Prieglobsčio
tvarkos direktyvą nuo stagnacijos, nepaaukodami kokybės? Greitai gausite iš Parlamento
nemažai pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti šią direktyvą. Ar pamėginsite perduoti
valstybėms narėms aiškų ženklą, kurį pasiuntė Europos Parlamento nariai, ir ar kategoriškai
nesutiksite, jei valstybės narės reikalautų à la carte požiūrio?

Baigdamas norėčiau paaiškinti vieną dalyką. Savo klausime nepaminėjau prieglobsčio
procedūros išlaidų. Praleidau jas ne dėl to, kad nesu susipažinęs su šiuo klausimu, o todėl,
kad man svarbiausia humaniškas elgesys su prieglobsčio prašytojais. Tam reikia nustatyti
tikslią procedūrą ir tinkamai suderinti priėmimą. Jei mums nepavyks to tinkamai
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reglamentuoti, tada neturiu jokio noro dirbti su kitomis iniciatyvomis. Tikiuosi, kad šiuo
klausimu esu visiškai palaikomas, ypač Europos Komisijos.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. – (HU) Ačiū, pone pirmininke, už gerus
žodžius. Pone pirmininke, Komisijos nary, gerbiami Parlamento nariai, norėčiau padėkoti
Parlamentui už suteiktą progą šį vakarą pakalbėti labai svarbiu prieglobsčio prašymų
nagrinėjimo tvarkos klausimu.

Parlamentas pateikė Tarybai penkis klausimus, ir kadangi visi šie klausimai susiję su
Komisijos pasiūlymu išdėstyti nauja redakcija Prieglobsčio tvarkos direktyvą, siūlau
diskutuojant visus šiuos penkis klausimus sujungti į vieną.

Savo klausimuose jūs minite 2010 m. rugsėjo mėn. Komisijos ataskaitą dėl Prieglobsčio
tvarkos direktyvos taikymo. Ši ataskaita patvirtina, kad valstybių narių taikoma prieglobsčio
tvarka ir procedūrinės garantijos smarkiai tebesiskiria. Taryba ir Europos Parlamentas
sutinka, kad tai neatitinka mūsų kartu užsibrėžto tikslo – sukurti bendrą Europos
prieglobsčio sistemą. 2008 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė Europos
imigracijos ir prieglobsčio paktą, kuriame pabrėžiama, kad ES ir valstybės narės įsipareigoja
sąžiningai, veiksmingai ir nuosekliai spręsti migracijos sukurtas problemas ir pasinaudoti
jos suteiktomis galimybėmis.

Be kita ko, pakte yra konkretus įsipareigojimas imtis būtinų veiksmų, siekiant sukurti
bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Todėl Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją
teikti pasiūlymus dėl bendros prieglobsčio tvarkos (procedūros), kuri būtų pagrįsta bendromis
normomis, sukūrimo.

Kalbant apie Europos bendros prieglobsčio sistemos nustatymą, Stokholmo programoje
taip pat aiškiai nurodyta, kad vienu svarbiausių ES politikos uždavinių turi išlikti aktyvesnis
derinimas. Po to, kai Europos Vadovų Taryba suteikė procesui tokį politinį impulsą, Komisija
ir 2008 m., ir 2009 m. pateikė daugybę pasiūlymų dėl prieglobsčio politikos: Eurodac,
kaip minėjote diskusijų pradžioje, pasiūlymą iš dalies pakeisti Dublino reglamentą arba
pasiūlymą iš dalies pakeisti Priėmimo sąlygų direktyvą, pasiūlymą įsteigti Europos
prieglobsčio paramos biurą ir galiausiai pasiūlymą iš dalies pakeisti Prieglobsčio tvarkos
direktyvą bei Priskyrimo direktyvą.

Taryba, gavusi iš Komisijos šiuos pasiūlymus, nedelsdama ėmėsi darbo. Šiame etape Taryba
ir jos parengiamieji organai intensyviai bei kruopščiai juos nagrinėja. Iki šios dienos
Parlamentas ir Taryba įstengė priimti tik vieną iš minėtų pasiūlymų – reglamentą, kuriuo
įsteigiamas Europos prieglobsčio paramos biuras, ir aš džiaugiuosi, kad netrukus Biuras
pradės veikti. Be to, praėjusiais metais Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Ilgalaikių gyventojų
direktyvos pakeitimo; manau, kad tai bus didelis impulsas tęsti su bendros Europos
prieglobsčio sistemos kūrimu susijusį darbą.

Deja, – ir jūs visai pagrįstai skundžiatės – kitose srityse pasiekta mažiau pažangos. Esu
įsitikinusi, kad gerai žinote, koks opus šis klausimas politine ir sunkus technine prasme.
Tarybai ir, manau, Parlamentui prireiks daugiau laiko jam išspręsti. Kaip labai tiksliai
nurodėte pateiktuose pasiūlymuose, pasiūlymas išdėstyti Prieglobsčio tvarkos direktyvą
nauja redakcija susijęs su daugybe probleminių klausimų. Be to, Parlamentas sėkmingai
formuoja savo poziciją, o tai akivaizdžiai rodo, kad procesas sudėtingas. Tarybai, be abejo,
išlieka nemažai rūpesčių dėl kelių su pasiūlymu susijusių klausimų. Visų pirma tai galimo
pasiūlytų priemonių poveikio su valstybių narių prieglobsčio procedūromis susijusioms
išlaidoms ir tokių procedūrų veiksmingumui klausimas. Prieš tai minėjote, kad ypač daug
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dėmesio turime skirti efektyvumui ir sąnaudoms. Valstybės narės tvirtai remia suderinimo
tikslus, siekdamos susitarimo dėl tam tikrų bendrų pagrindinių normų ir vertybių bei
vienodų apsaugos kriterijų. Kiekviena valstybė narė yra įsipareigojusi besąlygiškai gerbti
prieglobsčio prašytojų teisę į apsaugą.

Tačiau valstybės narės nori, kad jų sistemos būtų ilgalaikės, ypač atsižvelgiant į sunkią
dabartinę ekonomikos padėtį. Norint pasiekti šį tikslą, būtina subalansuoti prieglobsčio
prašytojams suteikiamas garantijas ir taisykles, kurios turi būti veiksmingos ir įvykdomos,
dėl jų neturi padidėti administracinė ar finansinė našta. Apskritai Taryba įsitikinusi, kad
jei mums nepavyks pasiekti tinkamos pusiausvyros šiuo atžvilgiu, tie, kuriems apsauga
visai nereikalinga, kaip jau minėjo M. Hohlmeier, bus paskatinti piktnaudžiauti prieglobsčio
sistema. Šis piktnaudžiavimas gali pakenkti prieglobsčio prašytojams, kuriems apsaugos
tikrai reikia, o ilgainiui tai gali statyti į pavojų prieglobsčio Europos Sąjungoje klausimą.
Tokiomis aplinkybėmis Komisijos pranešimas apie tai, kad ji ketinanti pateikti pasiūlymą
su pakeitimais, buvo gausiai palaikytas Taryboje; manau, Komisijos narys trumpai tai
išdėstys.

Esu įsitikinusi, kad šis naujas pasiūlymas suteiks naują impulsą diskusijoms Taryboje,
kurios užtikrins, kad naujajame pasiūlyme atsispindėtų ir Tarybos bei Parlamento
nuomonės. Tada galėsime padaryti pažangą įgyvendindami pasiūlymą dėl prieglobsčio
procedūrų, kuris, kaip teisingai nurodėte pateiktuose klausimuose, yra svarbus prieglobsčio
paketo elementas. Reaguodama į Komisijos pranešimą turiu pridėti, kad valstybės narės
išreiškė tvirtą pasiryžimą suteikti Komisijai pagalbą rengiant naują pasiūlymą.

Norėčiau pažymėti dar vieną šios temos aspektą. Būtų galima tiksliau įvertinti pateiktų
prašymų nagrinėjimo išlaidas, jei turėtume tokį vertinimą, kuriuo remdamiesi galėtume
Taryboje atitinkamai diskutuoti. Deja, privalau jums pranešti, kad Taryba tokios
informacijos neturi. Pagal sutartis prieglobsčio prašymų nagrinėjimas priskiriamas valstybių
narių kompetencijai. Sutartyse Tarybai nepavesta rinkti ir užsakyti informacijos apie
prieglobsčio prašymų nagrinėjimo išlaidas. Todėl, atstovaudama Tarybai, šiose diskusijose
negaliu nei savo, nei Tarybos vardu įsipareigoti pateikti informacijos, apie kurią kalbame.
Tačiau Taryba, žinoma, įsipareigoja tęsti darbą, susijusį su pasiūlymu dėl Prieglobsčio
tvarkos direktyvos dalinio pakeitimo, ir aš norėčiau padėkoti jums už iki šiol atliktą darbą;
tikiu, kad Komisija įtrauks jūsų pastabas, pateiktas naujajame pasiūlyme.

Pasikliaujame Europos Parlamento prisiimta atsakomybe ir kompetencija. ES Tarybai
pirmininkaujanti Vengrija tiki, kad tinkamai bendradarbiaudami sugebėsime ir šioje srityje
pasiekti pažangą. Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad pirmininkaujanti Vengrija siekia parengti
bendrą Europos prieglobsčio sistemą – ją numatyta sukurti iki 2012 m. Čia dar minėjote
keletą teisės aktų, kuriuos neabejotinai patobulinsime. Iki Vengrijos pirmininkavimo
pabaigos ketiname pasiekti politinį susitarimą diskusijose dėl Priskyrimo direktyvos,
Dublino reglamento. Padarysime viską, ką galime, kad Parlamentas ir Taryba sutartų ir su
procedūra susijusiais klausimais.

Štefan Füle,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, Prieglobsčio tvarkos direktyva yra
svarbiausias Europos prieglobsčio sistemos elementas. Komisijos tikslas – sukurti
subalansuotą, sąžiningą, veiksmingą ir ekonomiškai efektyvią sistemą. Kiekviename
Komisijos pasiūlyme svarbiausias yra finansinis aspektas ir jis kruopščiai vertinamas.

Rengdama pasiūlymą dėl Prieglobsčio tvarkos direktyvos Komisija, laikydamasi poveikio
vertinimo reikalavimų, atliko išsamų tyrimą. Vertinant finansinį poveikį daugiausia buvo
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remtasi statistine informacija ir duomenimis, kurie gauti iš valstybių narių, Komisijai
pateikus joms išsamius klausimynus.

Tik kelios valstybės narės galėjo nurodyti visas su prieglobsčio procedūra susijusias išlaidas.
Kitos pateikė kai kuriuos elementus, dažniausiai teisinės pagalbos ir vertimo žodžiu
sąnaudas. Remdamasi turima informacija Komisija įvertino finansinį poveikį.

Komisija padarė išvadą, kad, atsižvelgiant, inter alia, į tikslą sumažinti išlaidas, pageidautina,
kad būtų taikomas išankstinio dėmesio sutelkimo (angl. front-loading) metodas: tai reiškia
investuoti lėšas ankstyvajame prieglobsčio procedūros etape, kad ji vyktų sparčiau, būtų
veiksmingesnė ir teisingesnė. Papildomos investicijos, atliekamos per pirmosios instancijos
procedūrą, padidina visos prieglobsčio procedūros veiksmingumą. Šios investicijos
kompensuojamos sutaupant apeliacijos teikimo etape ir sumažėjus bendroms priėmimo
išlaidoms.

Pasirinkti šį metodą labai padėjo neseniai JK įgyvendinto projekto, vadinamojo „Solihull
Pilot“, išvados, pateiktos 2010 m. vykusioje ministerijų konferencijoje prieglobsčio tema.
Šis projektas patvirtino hipotezę, kad, investuojant į prieglobsčio procesą ankstyvajame
etape (front-loading), ypač prieglobsčio prašytojams suteikiant kompetentingą teisinę
konsultaciją procedūros pradžioje ir leidžiant teisiniam atstovui bendrauti su sprendimų
priėmėjais, labai pagerėja pirmosios instancijos sprendimų kokybė.

Tai lėmė, kad sprendimai priimami daug greičiau ir teigiamų sprendimų procentas daug
didesnis pirmosios instancijos teismuose, gaunama mažiau apeliacinių skundų ir daugiau
žmonių grąžinama į jų kilmės šalis. Atsirado galimybė smarkiai sumažinti apeliacines,
būsto ir socialinio aprūpinimo išlaidas. Sutaupytos lėšos didesnės už papildomas teisinės
pagalbos išlaidas.

Dar norėčiau priminti apie neseniai Europos Parlamento parengtą studiją apie valstybių
narių dalijimąsi našta, susijusia su prieglobsčio prašytojų priėmimu; joje pateikiama
prieglobsčio procedūrų ir priėmimo (įskaitant teisinę pagalbą) išlaidų analizė.

Atlikdama poveikio vertinimą Komisija daug dėmesio skyrė išlaidų elementui. Minėtas
išvadas patvirtino empirinės žinios ir papildė Europos Parlamento tyrimas. Todėl Komisija
neketina rengti kito išlaidų tyrimo. Tačiau kituose derybų dėl Prieglobsčio tvarkos direktyvos
etapuose Komisija ir toliau skirs dėmesį išlaidų klausimui.

Simon Busuttil,    PPE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, nekyla abejonių, kad prieglobsčio
paketas blokuojamas, ir man dėl to gaila. Tokia padėtis apgailėtina, visi turime kiek
įmanydami stengtis ją pakeisti.

Matau daugelį priežasčių, kodėl daromos kliūtys. Visų pirma, atrodo, kad susitelkėme ties
naujais pasiūlymais, kai visi žinome, kad yra galiojančių reglamentų, kuriuos valstybės
narės iš visų jėgų stengiasi įgyvendinti, taigi jos susirūpinusios, nes nėra pasirengusios
pereiti prie naujų teisės aktų, kai turi sunkumų su dabartiniais.

Antra, naujuose pasiūlymuose nurodyti ir įžvelgiami nauji, daug didesni įpareigojimai bei
našta, kurie kartais atrodo nerealūs, ypač dabartinėmis aplinkybėmis, ir kurie gali, kaip
anksčiau buvo pasakyta, sudaryti piktnaudžiavimo galimybę, o to reikėtų vengti.

Trečia, iš tikrųjų trūksta finansinio tyrimo vertinimo, siekiant nustatyti išlaidas, ir aš deja,
nesutinku su jumis, Komisijos nary: nemanau, kad Europos Parlamento atliktas tyrimas
dėl naštos pasidalijimo susijęs su šių pasiūlymų išlaidomis. Bet kuriuo atveju tai Komisijos
darbas tirti savo pasiūlymų finansinį poveikį.
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Be to, nepateiktas pasiūlymas dėl tinkamo, teisiškai privalomo naštos pasidalijimo
mechanizmo, o tai taip pat kelia sunkumų daugeliui valstybių narių ir, žinoma, šiam
Parlamentui.

Galiausiai, Taryba vis dar sabotuoja tokius pasiūlymus kaip Dublino reglamento
persvarstymas. Mane džiugina Tarybos žodžiai, kad pirmininkaujanti šalis skirs tam daug
dėmesio ir sustiprins pastangas ieškodama sprendimo dėl Dublino dokumentų.

Tai nelengva. Mūsų padėtis sunki, ir iš jos turime išsikapstyti. PPE frakcija tebelieka atvira
bendradarbiavimui su Taryba, o svarbiausia su kitomis šio Parlamento frakcijomis, kad
būtų pasiektas visiems priimtinas kompromisas.

Cecilia Wikström,    ALDE frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, 2012 m. – tai visoms
ES institucijoms nustatytas bendros Europos prieglobsčio sistemos sukūrimo terminas.
Prisipažįstu, kad mano jausmai šiuo atžvilgiu dvejopi: viltis ir neviltis. Ar sugebėsime tai
padaryti? Ši sistema pagrįsta bendra prieglobsčio prašytojų priėmimo sistema, prašymų
nagrinėjimu ir sprendimais, susijusiais su žmonių ateitimi. Sistema, kurią įdiegsime, visose
valstybėse bus vienoda, nors dabar yra kitaip. Šiuo metu priėmimas įvairiose valstybėse
narėse labai skiriasi.

Iš ataskaitos, apie kurią ką tik kalbėjo Komisijos narys Š. Füle, žinome, kad valstybių narių
prieglobsčio prašytojų priėmimo procedūros labai skiriasi. Žinome ir tai, kad išlaidos
mažėja, kai pageriname pirmosios instancijos sprendimų kokybę. Šiuo metu iš dalies
keičiame Procedūrų direktyvą, todėl mums Parlamente būtų gerai žinoti konkrečias valstybių
narių išlaidas, susijusias su prieglobsčio tvarka.

Manau, kad atlikdami nuodugnius tyrimus sumažinsime klaidų riziką, mažiau žmonių
pateks į keblią padėtį. Bus įdomu matyti, ar Komisija gali pasiūlyti išsamesnę procedūrą ir
parodyti, kaip galime sumažinti su prieglobsčio tvarka susijusias išlaidas.

Dienos gale tai tikriausiai bus lemiamas argumentas, apie kurį kalbėjo S. Busuttil, kitais
žodžiais tariant, išjudinti padėtį įmanoma tik pakeitus nusistovėjusią Tarybos poziciją.
Giliai apgailestauju, kad Taryba tokia uždara šiame procese.

Šiandien mus aplankė pirmininkavimą perėmusios Vengrijos ministras pirmininkas, ir
dabar norėčiau paprašyti pirmininkaujančios šalies tęsti gerus darbus, pradėtus
pirmininkaujant Belgijai. Būtų nelaimė, jei šis procesas nutrūktų. Kartu mes tikrai galime
iki 2012 m. sukurti veikiančią prieglobsčio sistemą, pagrįsdami ją žmoniškumo ir dėmesio
mūsų artimiesiems principais. Nepraraskime vilties ir dirbkime, kad ši viltis taptų realybe.

Rui Tavares,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, man atrodo, kad šiose
diskusijose netiesiogiai norima pasakyti, jog humanitariniai veiksmai brangiai kainuoja,
todėl jų nesiimame, todėl galima pamanyti, kad mes jų imtumėmės, jei jie kainuotų mažiau.
Na, būna atvejų, kai humanitarinė politika yra pigesnė politika. JK Bendruomenių rūmų
neseniai atliktas tyrimas tai tiksliai įrodo: sistema, pagal kurią į prieglobsčio prašymus
reaguojama greitai, daug pigesnė, o delsti ir priverstinai išsiųsti šeimas kainuoja daug
brangiau.

Kalbame tik apie administravimo išlaidas, bet neskaičiuojame pačių prieglobsčio prašytojų
– tų, kurie turi teisę į prieglobstį, ir tų, kurių prašymai galutinai atmesti dėl teisingų ar
klaidingų motyvų, – išlaidų.

Todėl kyla klausimas: jei galime imtis humanitarinių veiksmų, atlikti savo moralinę pareigą
ir daryti tai pigiau, kodėl gi to nedarome? ES neturi suderinto veiksmų plano, neturi ir
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bendro veiksmų plano, ir aš leidžiu sau nesutikti su S. Busuttilu: esmė ne ta, kad valstybėms
narėms brangu įgyvendinti dabartinius teisės aktus, o tai, kad jie įgyvendinami iš dalies
arba nepakankamai. Dabartinė mūsų politika išimtinai represinė, neteisinga prieglobsčio
prašytojų, valdžios institucijų, o galiausiai, kaip dabar supratome, ir Europos mokesčių
mokėtojų atžvilgiu.

Paprašyčiau Tarybos suteikti mums naujausią informaciją ir atsakyti į klausimus, kad
pagaliau galėtume pradėti pereiti prie nuoseklios ir suderintos politikos.

Gerard Batten,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, šios diskusijos – į Lisabonos sutartį
įtrauktos bendros imigracijos ir prieglobsčio sistemos įgyvendinimo rezultatas. Valstybės
narės vis labiau praranda galimybę valdyti savo likimus, turėdamos mokėti kainą už
privilegijas.

Jungtinės Karalystės prieglobsčio sistemoje jau netvarka – tūkstančiai atvejų neišnagrinėti,
prieglobsčio prašytojai paprasčiausiai pasimetę ir slapstosi. Visa sistema iš esmės reketuoja
tuos, kurie negali teisėtai imigruoti. Suprantu, kad tai sakydamas veltui aušinu burną, nes
kai kuriems iš jūsų visiškai nerūpi išsaugoti tautinių valstybių demokratinę valdžią. Daugelis
(kaip kai kurių Hieronymo Boscho paveikslų herojai) esate pakerėti groteskiško fantazijų
pasaulio, kuriame ES integracija begalinė, bet Jungtinės Karalystės gyventojai vieną dieną
privers atsiskaityti klastingus ir nepatikimus Didžiosios Britanijos politikus, kurie leido,
kad taip atsitiktų, neleisdami jiems surengti referendumo dėl Lisabonos sutarties.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, siekiama iki 2012 m. visoje ES
suvienodinti teisės į prieglobstį reikalavimus. Tačiau neaišku, ar vis dar galėsime taikyti
skubią deportaciją tranzito zonose, pvz., tai, kas pasitvirtino Vokietijoje.

Komisija atmetė planą atsisakyti šio oro uostų reguliavimo paslaptingais pareiškimais,
kurie rodo, kad ateityje vis dėlto bus galima neįleisti prieglobsčio prašytojų pasienyje, jei
jie atvyksta iš saugios šalies.

Visi mes prisimename diskusijas apie tai, kas yra saugi šalis – nuomonės apie tai labai
skiriasi visoje Europoje. Be to, planuojama suteikti broliams ir seserims teisę pasilikti, nors
anksčiau ši teisė buvo suteikiama tik tėvams ir sutuoktiniams, ir dar suteikti teisę į gydymą.
Man netgi nesinori pradėti aptarinėti pasiūlymų įtraukti prieglobsčio prašytojus į atitinkamą
socialinės apsaugos sistemą.

Todėl labai abejoju, kad šie pasiūlymai sumažins procedūros išlaidas. Abejoju ir tuo, kad
bus mažiau biurokratizmo. Manau, kad valstybių narių našta bus didesnė ir kad prieglobsčio
teisė bus laisvesnė, o tai galiausiai lems didesnį migrantų antplūdį. Deja, Europai tai nėra
gerai.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nekyla abejonių, kad
ši direktyva dėl procedūrų ypač svarbi. Griežtai nustačius pabėgėlių statusą, pripažinimo
procedūra turėtų būti greita ir sklandi, bet, atvirai šnekant, taip nėra.

Kol Taryboje įstrigęs prieglobsčio paketas, kuriame turėtų būti apibrėžta nauja, modernesnė
principų sistema, valstybėse narėse atsirado naujas požiūris į prieglobsčio procedūros
veiksmingumą, pagrįstas jau galiojančiomis taisyklėmis. Komisijos nariui ir einančiai
Tarybos pirmininko pareigas noriu pasakyti, kad jūs negalite sumažinti svarbiai procedūrai
reikalingo finansavimo remdamiesi krize ar kitais argumentais, kurie, mano nuomone,
nėra visiškai įtikinantys, kad ši procedūra įstrigusi dėl jų.
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Tai, kad žmonėms, negalintiems likti savo šalyje dėl dokumentais pagrįstų politinių, religinių
ar kitų motyvų, turėtų būti suteikta teisė būti priimtiems kitoje šalyje, yra teisinga, lygiai
taip pat būtina nepripažinti teisės būti priimtiems, jei asmuo, tvirtinantis esąs pabėgėlis,
iš tikrųjų toks nėra. Tiesa ir tai, kad šis principas tvirtai išreikštas Stokholmo programoje:
per pastaruosius dvejus metus pateikta 250 000 prašymų, o tai didelis skaičius, nors
paskutiniaisiais ataskaitiniais metais jų mažėjo. O labiausiai reikia konsultacijų, vertimo
žodžiu paslaugų, mažesnių išlaidų ir subalansuoto naštos pasidalijimo.

Reikia, kad geriau ir griežčiau dirbtų paramos įstaigos (pasitikime biuru Maltoje) ir kad
Europos Sąjunga tikrai norėtų žengti lemiamą žingsnį pirmyn, kad užtikrintų pabėgėliams
jų teises, bet kartu į ES valstybes nares leistų įsileisti tik pabėgėlių statusą turinčius asmenis.

Claude Moraes (S&D).   – Pone pirmininke, kaip pasakė mano kolegė S. Guillaume, atėjo
svarbiausias Europos prieglobsčio sistemos kūrimo momentas. Pasiekėme tam tikrą pažangą
įgyvendindami kai kurias paketo dalis, įskaitant mano paties ataskaitą dėl tarptautinės
apsaugos gavėjų pirmininkaujant Belgijai, bet tai akivaizdžiai šalutiniai prieglobsčio paketo
elementai. Šiandien reikia pabrėžti, kad paketo pagrindas yra nauja procedūrų redakcija.

Todėl mums būtina pasistūmėti į priekį atliekant šį išdėstymą nauja redakcija, nes sparčiai
artėja 2012 m., kai turi būti sukurta bendra Europos prieglobsčio sistema. Valstybės narės
ne kartą kritikavo siūlomą naują procedūrų redakciją, sakydamos, kad dėl to be reikalo
padidės jų finansinė našta, bet yra pakankamai svarių įrodymų (ir aš pritariu tam, ką Komisija
pasakė apie Jungtinėje Karalystėje įgyvendinamą Solihull projektą), kad prieglobsčio
procedūroms taikant front-loading metodą pagerės pirmosios instancijos sprendimai;
svarbiausias elementas – priimti kokybiškus sprendimus, neturime jo praleisti. Todėl
norime, kad valstybės narės pateiktų daugiau informacijos, pagrindžiančios jų reikalavimus.

Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šiose diskusijose neturėtų būti kalbama tik apie išlaidas. Kaip
sakė C. de Jong, nauja procedūrų redakcija – tai nusistovėjusios tvarkos suderinimas ir
aukštesnių standartų nustatymas visoje ES. Akivaizdu, kad valstybių narių standartai
pernelyg įvairūs ir kad reikia pakeisti teisinę sistemą. Žinome, kad Komisija, atsižvelgdama
į Tarybos opoziciją, ketina per kelis mėnesius pateikti pasiūlymą dėl naujos redakcijos
pakeitimų. Parlamentas turėtų pareikšti tvirtą poziciją šiuo klausimu, kad užtikrintų, jog
Komisija nesušvelnins savo pirminio pasiūlymo.

Teisė į teisinę pagalbą, asmeninio pokalbio garantija, paspartintų procedūrų taikymo
ribojimas – visos šios apsaugos priemonės yra labai svarbios, siekiant sukurti teisingą ir
veiksmingą prieglobsčio sistemą. Šį tikslą – sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą
– nustatė ne Parlamentas; visi prisimename, kad 1999 m. Tamperėje tai padarė Taryba.
Šie tikslai buvo dar kartą nustatyti Hagoje ir Stokholme, taigi reviduokime savo istoriją ir
supraskime, kad kliūčių sistemai pašalinimas priklauso nuo Tarybos; dirbsime kartu su
Tarybai pirmininkaujančia Vengrija ir stengsimės išsaugoti anksčiau pirmininkavusios
Belgijos duotą impulsą.

Būtent tai nori matyti daugelis Parlamento narių; galbūt mes tikimės skirtingų rezultatų,
tačiau bendradarbiausime ir turėkime vilties, kad pirmininkaujant Vengrijai bus pasiekta
apčiuopiama pažanga.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, iki 2012 m.
turime būtinai sukurti bendrą prieglobsčio sistemą. Komisijos rugsėjo 8 d. pateiktoje
ataskaitoje nurodyta daugybė kliūčių, su kuriomis valstybės narės susiduria siekdamos
Direktyvos 2005/85/EB tikslų.
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Prieglobsčio prašytojų teisė į teisinę pagalbą taikoma įvairiais lygiais. Daugelis valstybių
narių pasitelkia šią direktyvą suteikdamos teisinę paramą pateikus apeliaciją, kiti tą teisę
suteikia paraiškų procedūros metu ir antrojoje instancijoje.

Kai kurios valstybės narės reikalauja įrodyti pranašumus, kad galėtų nutarti, ar suteikti
teisinę pagalbą pateikus apeliaciją. Daugeliu atvejų nemažai skiriasi apeliacijų padavimo
terminai, problemų kelia ir automatiškas atsisakymo poveikio sustabdymas, nes jis taikomas
tik šešiose valstybėse narėse.

Šie skirtumai rodo, kad direktyvą būtina patikslinti. Komisija pabrėžia, kad išdėstant ją
nauja redakcija daugiausia dėmesio reikia skirti pradiniam procedūros etapui, kad būtų
galima veiksmingiau atskirti, kurie žmonės turi teisę į apsaugą. Pasak Komisijos, ši priemonė
padės pastebimai sumažinti vertimo žodžiu ir teisinės pagalbos antrajame etape išlaidas.

Tačiau pasiūlymas nepagrįstas nei išsamiu vertimo žodžiu ir teisinės pagalbos išlaidų
pirmajame etape tyrimu, nei dabartinių valstybių narių išlaidų taikant Europos Sąjungos
teisės aktus tyrimu.

Dėl tos priežasties Komisija turi pateikti informaciją apie tikrąsias išlaidas, susijusias su
pasiūlymu daugiausia dėmesio skirti pradiniam etapui, ir aš nemanau, kad Komisijos
atsisakymas, apie kurį ką tik išgirdau, yra priimtinas. Tikrai manau, kad jis nepriimtinas,
jį reikia persvarstyti arba sušvelninti.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, ponia E. Győri, malonu jus
matyti šiame Parlamente, kurio narė anksčiau buvote; manome, kad nors jūsų darbas ir
nebuvo susijęs su prieglobsčio paketu, tačiau jūs juo domitės; Tarybai pirmininkaujanti
Belgija stūmė jį pirmyn, tikėdamasi, kad ir pirmininkaujanti Vengrija tai darys. Nors kai
kurios jūsų kompetencijos sritys nesutampa su tuo, kas čia šiandien buvo paminėta,
pirmininkaujanti šalis gali užtikrinti, kad Komisija turėtų visą reikalingą informaciją šia
tema.

Žinome, kaip Komisijai ir Tarybai sunku rinkti šiuos duomenis, nes kai kurios valstybės
narės nėra pasirengusios juos pateikti, kadangi neatliko padarinių, susijusių su sprendimų
dėl pabėgėlio ir tarptautinės apsaugos statuso priėmimo procedūrų gerinimu, tyrimų. Gal
valstybės narės nemano, kad suvienodinus šias procedūras pagerėtų pirmojo laikotarpio
kokybė, kaip šiandien buvo kalbėta, ir sumažėtų šiuo metu pateikiamų apeliacijų, kurias
prieglobsčio prašymus gavusios valstybės narės turi tvarkyti, skaičius.

Galbūt tai nepakankamai nušviesta. Dėl skirtingos procedūrų apimties kai kurios valstybės
narės greičiau sutvarko prieglobsčio prašymus. Patobulinus šias procedūras Komisijos
pasiūlymui įgyvendinti reikės mažiau lėšų ir bus mažiau antrinių veiksmų, todėl bendros
prieglobsčio sistemos išlaidos būtų mažesnės suvienodinus procedūras ir išvengus
prieglobos išlaidų.

Kalbame ne tik apie šių procedūrų sąnaudas, bet (o tai yra svarbiau ir net svarbiausia) ir
apie bendros prieglobsčio sistemos neturėjimo kainą. Šiuo metu prieglobsčio yra paprašę
keli tūkstančiai Europos pasienyje esančių žmonių, bėgančių nuo karų Afganistane ir Irake
ir iš valstybių, kurios sužlugo arba yra nevaldomos, pvz., Somalio ar Sudano. Kai kalbame
apie minėtas sąnaudas, neatsižvelgiame į žmogiškuosius nuostolius, kai prašytojai kelis
mėnesius gyvena sulaikymo centruose neturėdami būtinų garantijų, bent tokių, kokias
turi kalinami nusikaltėliai, negaudami jokios pagalbos, o pabėgėlių reikalų komisijos
sprendžia, ar suteikti jiems statusą ir kokį. Neatsižvelgiame ir į žmogiškuosius nuostolius
tų, kuriems ne vieni metai taikoma papildoma apsauga ir kurie laikomi stovyklose, nors
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vienintelis jų nusikaltimas tas, kad pabėgo nuo karų, atplaukė laivais ir yra priversti duoti
pirštų atspaudus. Jie nusikalto tuo, kad neturėjo pinigų lėktuvui ir neatvyko į oro uostus.

Ar Taryba pagalvojo, kad paspartinus šias procedūras būtų išvengta ne tik minėtų tragedijų,
bet ir išlaidų, kurias patiria šioje padėtyje atsidūrusios kai kurios valstybės narės?

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, iš pradžių norėčiau pasveikinti šio klausimo
autorius, ypač kolegą M. Hohlmeierį; labai pritariu ką tik A. Díaz de Meros pasakytiems
žodžiams. Žinome, kad tai tik viena iš penkių priemonių, susijusių su Europos prieglobsčio
sistemos pagrindu. Ji susijusi su prieglobsčio procedūroms taikomais minimaliais
standartais.

Tačiau ataskaitoje, kurią Komisija mums pateikė praėjusiais metais, pripažįstama, kad
valstybės narės patvirtino skirtingą praktiką ir kad kiekvienos valstybės narės procedūrinės
garantijos labai skiriasi. Be to, skiriasi valstybių narių nuostatos dėl paspartintų procedūrų,
dėl asmeninių pokalbių, pagalbos ir veiksmingos apeliacinės procedūros prieinamumu.

Būkime atviri: kai kurios valstybės narės neteisingai arba nevisiškai perkėlė šią direktyvą,
o kitos paprasčiausiai nelabai griežtai ją taiko. Turime dvi galimybes: arba atsisakome
Europos prieglobsčio sistemos, arba mums reikia pašalinti šiuos procedūrinius skirtumus.
Turime atlikti reikalingus patobulinimus, ypač pagerinti prašymų nagrinėjimo kokybę,
taikant front loading principą. Todėl vertinimas, kurį Komisijos prašome atlikti, būtinas.
Būtina nustatyti, kur ir ką galime patobulinti, kad panaikintume skirtumus. Suprantame,
kad Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, ypač suteikiant būtiną mokymą,
įskaitant išlaidų atžvilgiu, bet ne vien tik jį.

Pasakykime aiškiai: Europos institucijos ir valstybės narės turi kartu siekti šio tikslo. Šis
tikslas neturi keistis: bendra prieglobsčio sistema realiai gali būti sukurta 2012 m.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, kaip tik šiandien Vokietijos
vyriausybė paskelbė sprendimą dvylikai mėnesių sustabdyti pabėgėlių grąžinimą į Graikiją.
Panašius sprendimus priėmusi Švedija, Didžioji Britanija, Islandija ir Norvegija. Tačiau vos
prieš kelis mėnesius, praėjusį lapkričio mėn., Teisingumo ministrų taryba atsisakė įtraukti
į II Dublino reglamentą prieglobsčio prašytojų perkėlimo suspendavimo mechanizmą,
kaip nuo 2008 m. siūlo Komisija, atsižvelgdama į tai, kad II Dublino reglamentas geras ir
problemos nėra.

Kartu tikimės (pagrįstai, ir turime tai padaryti direktyvoje, apie kurią šiandien kalbame)
suteikti nemokamą teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams pirmajame jų prašymų
nagrinėjimo etape. Tačiau labai gerai žinome, kad, kaip jau anksčiau minėjo M. Hohlmeier,
prieglobsčio prašytojai dažnai piktnaudžiauja šiomis procedūromis ir, pasinaudodami
teisine apgaule, siekia pratęsti savo buvimą Europoje, nors ir neturi teisės to daryti. Minėtos
priemonės sąnaudos nėra tiksliai įvertintos, nežinoma, ar vėliau jos turės poveikį
įgyvendinimui.

Baigdamas pasakysiu, kad stebiuosi tokiais prieštaringais sprendimais; kaip sugebėsime
iki 2012 m. sukurti gyvybingą bendrąją prieglobsčio sistemą, jei patys priimame skirtingus
sprendimus, teikiame skirtingus pasiūlymus, o galiausiai imamės skirtingų veiksmų ir
praktiškai pasiekiame skirtingus rezultatus. Ar taip atsitinka dėl silpnumo, dėl solidarumo
stokos ar kurios nors kitos priežasties, kurią Taryba ar Komisija galbūt gali mums nurodyti?

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nenoriu prieštarauti, bet
esu tvirtai įsitikinęs, kad tarpusavio ryšys (įskaitant semantinį aspektą), apie kurį girdėjau
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įvairias frakcijas kalbant, arba, kitais žodžiais tariant, taupymo ir teisės į prieglobstį santykis,
mano nuomone, neigiamas.

Paaiškinsiu tiksliau, nors turiu tik kelias sekundes. Tvirtai tikiu, kad net ir sumažintos
administracinės išlaidos bus fiktyvios. Tikrasis reikalas yra suderinimas, bet tai ne ideologijos
klausimas, o pirmiausia kultūros. Deja, šis klausimas, kartoju, traktuojamas kultūriniu
aspektu, ne ideologiniu. Būtent į tai turime atkreipti dėmesį.

Labiausiai neapsaugotos yra Viduržemio jūros valstybės, nes mūsų kultūrai labiau nei
kitoms valstybėms būdinga priimti žmones, tad mes labiau susiję su šia problema. Tuo
metu, kai Italija šiam reikalui išleidžia daugiau pinigų – dabar ši suma siekia 30 mln. EUR,
– kitos valstybės nori šias išlaidas sumažinti. Sunku patikėti.

Be to, penktą šių išlaidų dalį turime skirti neįgalumo problemai, nes politiniai pabėgėliai
dažnai yra neįgalūs dėl to, kad buvo kankinami; dar reikia nepamiršti apsaugos ir saugomų
žmonių, tai kitas klausimas, bet šią grupę reikia priimti. Negirdėjau kalbant apie šių žmonių,
kuriuos turime priimti, apsaugą.

Baigdamas pasakysiu, kad laisves propaguojanti Europa, žmogaus teises ginanti Europa ...

(Pirmininkas nutraukė pranešėją)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, ir aš manau, kad reikia parengti naują
Direktyvos 2005/85/EB redakciją, nes minimalių prieglobsčio tvarkos standartų nustatymo
procedūra turi būti teisingesnė ir veiksmingesnė. Pasiūlymo pakeitimu siekiama
supaprastinti ir paspartinti procedūras ES lygmeniu. Numatyti standartai turi būti pagrįsti
geriausia ES praktika.

Nors oficialiai visos valstybės suteikia teisę prašyti prieglobsčio, sunkumų kyla dėl
pasinaudojimo procedūromis tvarkos valstybėse narėse. Šiuo metu valstybėse narėse
taikoma labai skirtinga tvarka. Dėl to kyla nemažai administravimo problemų, kurias reikia
spręsti taikant bendrą metodą. Prašau Tarybos pateikti kuo daugiau informacijos apie
dabartinę padėtį valstybėse narėse. Mums svarbu atnaujinti derybas dėl šio dokumentų
rinkinio ir iki konkretaus termino gauti rezultatą.

Monika Hohlmeier,    autorė. – (DE) Pone pirmininke, dėkoju, kad leidote man vėl trumpai
pakalbėti. Noriu kreiptis į Š. Füle. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad neteisingos prielaidos
neleidžia teisingai įvertinti išlaidų. Šiuo metu prieglobsčio prašytojų skaičius ne mažėja, o
tik didėja. Taip yra dėl to, kad palengvėjo vizų išdavimo, pvz., į Serbiją ir Makedoniją,
sąlygos. Be to, šiuo metu pastebima, kad masiškai pažeidžiama prieglobsčio tvarka,
mėginant patekti į Europos Sąjungos šalis.

Jei pradėsite nuo neteisingų prielaidų, kitais žodžiais tariant, išsamiai aptarus pirmąją
instanciją, bus galima sutaupyti tolesnėse instancijose; savaime peršasi mintis, kad valstybių
narių pirmosios instancijos procedūros blogos. Tačiau taip nėra. Jei didinami bendrieji
standartai, išlaidos padidės. Kiekvienam padidinus kokybės standartą ir sugriežtinus
procedūras, išlaidos padidės. Aš ypač džiaugiuosi galėdama aptarti šį klausimą. Todėl
norėčiau paprašyti jūsų ypač rimtai atsižvelgti į konkrečius valstybių rūpesčius, nes kai
kurios šalys jau parengė veiklos ataskaitas, kurios bus netrukus išdalytos.

Štefan Füle,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, atidžiai klausiausi Parlamento narių
nuomonių.
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Prieglobsčio tvarkos direktyva yra svarbiausia bendros Europos prieglobsčio sistemos,
kurią iki 2012 m. pabaigos reikės sukurti, dalis.

Komisija pritaria Europos Parlamentui, kuris įsipareigojo tęsti derybas dėl Prieglobsčio
tvarkos direktyvos. Kalbant apie derybas Taryboje, Komisija vertina valstybių narių
įsipareigojimą svarstyti pasiūlymą atvirai ir konstruktyviai.

Tačiau keli šio pasiūlymo elementai, pasirodo, yra tikrai sunkūs. Todėl, kad būtų lengviau
priimti šią direktyvą, Komisija ketina priimti pakeistą pasiūlymą prieš Lenkijai perimant
pirmininkavimą Taryboje.

Bendras tikslas Komisijos, susijęs su šia direktyva, – pasiekti pažangą kuriant bendrą
procedūrą ir prisidėti prie to, kad procedūros standartai būtų taikomi nuosekliau ir
veiksmingiau. Pakeistame pasiūlyme ir toliau bus skatinama gerbti pagrindines žmogaus
teises, priimti kokybiškus sprendimus pirmojoje instancijoje, nes tai padės priimti tvirtus
sprendimus ir greičiau užbaigti procedūras, o galiausiai sumažės išlaidos.

Keisdama pasiūlymą Komisija siekia supaprastinti kai kurias nuostatas, kad jas būtų lengviau
taikyti. Komisija ir toliau dės pastangas, kad užtikrintų, jog procedūros būtų ir teisingos,
ir veiksmingos vienodai.

Kalbant konkrečiai apie finansinį poveikį, Komisija gerai suvokia šio pasiūlymo išlaidų
svarbą ir išsaugos dėmesį šiam aspektui kituose derybų etapuose.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad Europos Parlamento nuomonė, be abejo, yra svarbiausia
gairė ir Komisija atsižvelgs į Parlamento poziciją rengdama pakeistą pasiūlymą. Ir toliau
dirbsime su Parlamentu bei Taryba, kad šiame pasiūlyme išplėstume prieglobsčio paketą.

Enikő Győri,    einanti Tarybos pirmininko pareigas. – (HU) Pone pirmininke, Komisijos nary,
ponios ir ponai, labai dėkoju už šias vertingas diskusijas. Dėkoju, kad suteikėte mums
galimybę aptarti konkrečius faktus; tikiu, kad naujajame Komisijos pasiūlyme į visa tai bus
atsižvelgta. Kalbėjome apie bendrų minimalių kriterijų nustatymą, apie blogos
nusistovėjusios tvarkos panaikinimą sukuriant vieną sistemą, apie veiksmingumą ir
ekonominį efektyvumą ir apie tai, kaip išvengti piktnaudžiavimo. Manau, kad visos šios
mintys labai svarbios, ir turime kartu jas įgyvendinti.

Leiskite išsakyti paskutinę mintį. Visi Europos Sąjungoje didžiuojamės, kad sudarome
bendriją, kuri žmogaus orumą laiko viena svarbiausių vertybių. O prieglobsčio politika –
tai ta sritis, kurioje žmogaus orumas yra pagrindinis principas. Tarybai pirmininkaujančios
Vengrijos nuomone, žmogaus veiksnys yra svarbiausias visose ES politikos srityse. Ministras
pirmininkas V. Orbán šį rytą pasakė, kad nors dabartinė Europos Sąjungos padėtis reikalauja
blaivaus proto ir šaltakraujiškumo, privalome parodyti, kad turime ir širdis. Šiuos žodžius
jis siejo su Romos politika. Manau, kad ir mes privalome tai pareikšti, kalbėdami apie
prieglobsčio politiką: taip, ES turi sugebėti parodyti, kad turi ir širdį.

Pirmininkaujanti Vengrija tęs savo pirmtakės Belgijos pradėtą darbą. Mūsų programoje,
šioje žalioje brošiūroje, kurią vakar paštu gavo visos valstybės narės, 25 puslapyje, rasite
mūsų prioritetus dėl Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos, kurie apima ir bendrą Europos
prieglobsčio sistemą. Savo pirmoje šį vakarą pasakytoje kalboje paaiškinau (išsamiau nei
aprašyta brošiūroje), kad Taryboje ketiname susitarti ir dėl Dublino reglamento, ir dėl
Paskirstymo direktyvos. Todėl tikiu, kad, atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, sutiksite, kad
pirmininkaujanti Vengrija tai tikrai laiko prioritetiniu klausimu, ir mes tikimės, kad
bendradarbiausite su mumis.

19-01-2011Europos Parlamento debataiLT230



Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

15. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

16. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 20.15 val.)
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