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Pakeitimas 1
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi pastaraisiais metais daugėja 
aplinkos gynėjų žudymo, grobimų, 
kankinimų, smurto prieš juos lyties 
pagrindu, grasinimų, bauginimų, 
priekabiavimų, šmeižto kampanijų, jų 
kriminalizavimo, teisminio priekabiavimo, 
priverstinio iškeldinimo ir priverstinės 
migracijos atvejų;

Or. en

Pakeitimas 2
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi daugumoje šalių yra įprasta 
kriminalizuoti aplinkos gynėjus, o 
strateginiai ieškiniai prieš viešojo 
administravimo institucijas atima gynėjų 
darbui reikalingus išteklius, energiją ir 
dėmesį, skiriant juos kovai ilguose ir 
dažnai nepagrįstuose teismo procesuose;

Or. en

Pakeitimas 3
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Ac. kadangi per pastaruosius trejus metus 
buvo užregistruoti 578 aplinkos, žemės ir 
čiabuvių teisių gynėjų nužudymai, ir taip 
pabrėžiama, kad Filipinai yra nuolat 
priskiriami prie šalių, kuriose 
pavojingiausia būti aplinkosaugos teisių 
gynėju; pažymi, kad daugeliu šių atvejų 
konfliktai ir pažeidimai vyksta 
ekonominės nelygybės ir socialinės 
atskirties sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 4
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi po pandemijos 
prognozuojama ekonomikos krizė gali 
paskatinti valstybes nusisukti nuo 
aplinkosaugos tikslų siekiant paskatinti 
trumpalaikį ekonomikos augimą; tai lems 
padidėjusį smurtą bandant išstumti 
bendruomenes iš jų žemės, kad ją būtų 
galima panaudoti;

Or. en

Pakeitimas 5
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
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padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu; mano, kad žmogaus teisių 
gynėjų apsauga turi būti svarbus naujos 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės teminio 
ramsčio tikslas;

Or. es

Pakeitimas 6
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu; pažymi, kad nors išpuolių ir 
grasinimų būna visame pasaulyje, JT 
specialusis pranešėjas žmogaus teisių 
klausimais pabrėžia, kad ypač dramatiška 
šiuo atžvilgiu padėtis yra Lotynų 
Amerikoje ir Azijoje, kur dauguma 
tarptautinių investuotojų, bendrovių ir 
vietos valdžios institucijų nepaiso teisėto 
gyventojų susirūpinimo; pabrėžia, kad 
daugelio konfliktų dėl aplinkos būtų 
galima išvengti iš anksto konsultuojantis 
ir aktyviai įtraukiant vietos 
bendruomenes, čiabuvius ir 
aplinkosaugos aktyvistus;

Or. en

Pakeitimas 7
Frances Fitzgerald
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys, 
įskaitant mažas besivystančias salų 
valstybes, patiria didžiausią klimato kaitos 
poveikį ir kad jų žmogaus teisių aktyvistai 
ir aplinkos gynėjai, gindami savo žemes, 
paveldą ir aplinką nuo klimato kaitos, itin 
dažnai susiduria su grasinimais, 
represijomis ir teisminiu persekiojimu;

Or. en

Pakeitimas 8
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu; pažymi nepamainomą 
aplinkos gynėjų, kurie labai gerai suvokia 
skubiai spręstinas egzistencines klimato 
kaitos keliamas problemas ir siekia 
sušvelninti jos neigiamą poveikį gamtos 
ištekliams ir žmonių galimybei naudotis 
šiais ištekliais, vaidmenį; pripažįsta, kad 
aplinkos gynėjų veiksmai yra būtini, nes 
jie poveikį patiriančiose teritorijose 
gyvenantiems žmonėms ieško, kuria ir 
platina perspektyvius sprendimus ir 
priemones, kuriais siekiama išvengti 
klimato kaitos, didinti atsparumą jai ir 
prie jos prisitaikyti;

Or. en
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Pakeitimas 9
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai dažnai būna kilę iš čiabuvių tautų 
arba tradicinių bendruomenių, kurioms 
tenka susidurti su įvairiomis smurto 
formomis – nuo psichologinių ir fizinių 
grasinimų, laisvės suvaržymų, teisminio 
persekiojimo iki žmogžudysčių;

Or. fr

Pakeitimas 10
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria didžiausią klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių, itin dažnai susiduria su 
grasinimais, represijomis ir teisminiu 
persekiojimu;

1. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
patiria reikšmingą klimato kaitos poveikį ir 
kad jų žmogaus teisių aktyvistai ir aplinkos 
gynėjai, gindami savo žemes, paveldą ir 
aplinką nuo gamtos išteklių naudojimo 
padarinių dažnai susiduria su grasinimais;

Or. hu

Pakeitimas 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad tolesnis biologinės 
įvairovės naikinimas ir jos būklės 
prastėjimas trukdys naudotis daugybe 
žmogaus teisių; apgailestauja, kad 
valstybėms visiškai nepavyko pasiekti 
tikslo sulėtinti biologinės įvairovės 
nykimą; primena, kad žalingą ekosistemų 
būklės prastėjimo poveikį neproporcingai 
patiria skurstantieji ir kartais tai yra 
pagrindinis veiksnys, lemiantis skurdą ir 
socialinius konfliktus; primena valstybių 
pareigą efektyviai naikinti biologinės 
įvairovės nykimą skatinančius veiksnius, 
be kita ko, integruojant išteklių 
išsaugojimo ir tvaraus naudojimo 
prievoles į platesnės apimties ekonomikos 
vystymo politikos priemones; žvelgiant 
plačiau, pabrėžia, kad valstybės privalo 
apsaugoti ne tik aplinkos gynėjus, bet ir 
ekosistemas, nuo kurių priklauso 
daugybės žmonių teisės;

Or. en

Pakeitimas 12
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad nuo biologinės 
įvairovės tiesiogiai priklauso 
besivystančių šalių gyventojų maisto 
sauga, sveikatos apsauga ir ekonominis 
saugumas; apgailestauja, kad dėl klimato 
kaitos nyksta biologinė įvairovė, dėl to 
prarandami ištekliai, šie gyventojai tampa 
dar labiau pažeidžiami, taip pat 
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pažeidžiamos jų pagrindinės teisės bei 
orumas;

Or. fr

Pakeitimas 13
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad besivystančios šalys 
vienos negali įveikti klimato kaitos 
padarinių ir dažnai priklauso nuo 
tarptautinės pagalbos, susijusios su jų 
gebėjimu valdyti krizes, prisitaikyti prie 
klimato kaitos padarinių ir juos 
prognozuoti; ta proga primena, kad 
Paryžiaus susitarimus pasirašiusios šalys 
pasirašė įsipareigojimą ne mažau kaip 
100 mlrd. dolerių per metus skirti klimato 
kaitos mažinimui ir besivystančių šalių 
prisitaikymui, siekiant padidinti paveiktų 
gyventojų sluoksnių atsparumą;

Or. fr

Pakeitimas 14
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Sąjungą ir valstybes nares 
kitoje JT Generalinėje Asamblėjoje remti 
visuotinį teisės į saugią, švarią, sveiką ir 
tvarią aplinką pripažinimą;

Or. en
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Pakeitimas 15
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos 
aktyvistai atlieka svarbų vaidmenį 
gindami klimato kaitos padarinių 
paveiktų gyventojų grupių pagrindines 
teises bei orumą; pažymi, kad jie atlieka 
pagrindinį darbą tinkamai naudojant ir 
saugant mūsų bendrą turtą, visų pirma 
vietos ir Sąjungos lygmens paveldo 
teritorijose;

Or. fr

Pakeitimas 16
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. primena, kad aplinkos apsaugos 
aktyvistai dažnai dirba pavojingoje 
aplinkoje, kuriai būdingi ginkluoti 
susirėmimai, pereikvojimas, 
brakonieriavimas, ir kad aplinkos 
prastėjimas bei išteklių nykimas tik didina 
šią įtampą;

Or. fr

Pakeitimas 17
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos ir 
vietos bendruomenės, vis dažniau 
vykdomo aplinkosaugos aktyvistų 
kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse; šiuo atžvilgiu 
primena, kad šios tautos ir bendruomenės 
atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį, 
susijusį su tvariu gamtos išteklių valdymu 
ir biologinės įvairovės išsaugojimu, o 
nepripažįstant jų teisių į protėvių žemę 
sukuriama žemės užgrobimo rizika, kuri 
kelia pavojų jų pragyvenimui ir gebėjimui 
reaguoti į klimato kaitą ar biologinės 
įvairovės nykimą; ragina ES nutraukti 
tokius išsaugojimo projektus, kuriuos 
vykdant čiabuviai iškeldinami iš savo 
gimtinės; rekomenduoja, kad to dar 
nepadariusios ES valstybės narės skubiai 
ratifikuotų Tarptautinės darbo 
organizacijos 169 konvenciją dėl čiabuvių 
tautų ir genčių; visų pirma primygtinai 
ragina ES ir jos šalis partneres pripažinti 
ir saugoti čiabuvių teises ir paprotinę jų 
žemių ir gamtos išteklių nuosavybę ir 
kontrolės teises, kaip nustatyta 
Deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių ir 
TDO 169 konvencijoje, ir laikytis laisvo, 
išankstinio ir informacija pagrįsto 
sutikimo principo, pvz., sudarant galimybę 
kolektyviai registruoti žemę;

Or. en

Pakeitimas 18
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

2. reiškia gilų susirūpinimą dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse; smerkia bet kokius 
mėginimus panaikinti aplinkos ir 
žmogaus teisių apsaugos reguliavimą 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir 
kitas krizes; taip pat reiškia susirūpinimą 
dėl aplinkos gynėjų ir informatorių 
padėties visame pasaulyje; primena, kad 
visi turėtų turėti galimybę naudotis 
žmogaus teisėmis, aplinkos apsauga ir 
darniu vystymusi ir kad niekas neturėtų 
būti baudžiamas, persekiojamas ar prie jo 
priekabiaujama už aplinkos apsaugą; 
ragina Komisiją remti aplinkos gynėjus 
visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 19
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda 
prie miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 

2. yra labai susirūpinęs dėl ginkluotų 
grupių ir milicijos arba privačių veiklos 
vykdytojų, investuojančių į projektus, 
kuriais prisidedama prie miškų naikinimo, 
biologinės įvairovės nykimo ir žmogaus 
teisių pažeidimų, nuo kurių labiausiai 
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kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

nukenčia čiabuvių tautos, vis dažniau 
vykdomo aplinkosaugos aktyvistų, visų 
pirma moterų, kriminalizavimo ir 
persekiojimo besivystančiose šalyse; prašo 
didesnės tarptautinės paramos šiuo 
atžvilgiu, kad būtų ginamos čiabuvių 
tautų kolektyvinės teisės į žemes, 
teritorijas ir išteklius, kuriuos jos saugo ir 
kurie padeda mažinti klimato atšilimo 
padarinius;

Or. fr

Pakeitimas 20
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda 
prie miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

2. yra labai susirūpinęs dėl dažnai 
vykdomo aplinkosaugos aktyvistų 
persekiojimo besivystančiose šalyse;

Or. hu

Pakeitimas 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 

2. yra labai susirūpinęs dėl vis dažniau 
vykdomų prieš aplinkosaugos aktyvistus 
nukreiptų veiksmų besivystančiose šalyse;
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gamtos išteklių naudojimą ir prisideda 
prie miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 22
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių vis dažniau vykdomo 
aplinkosaugos aktyvistų kriminalizavimo 
ir persekiojimo besivystančiose šalyse, taip 
pat dėl kai kurių tarptautinių bendrovių, 
kurios kai kuriose vietose investuoja į 
neatsinaujinančių gamtos išteklių 
naudojimą ir prisideda prie miškų 
naikinimo, biologinės įvairovės nykimo ir 
žmogaus teisių pažeidimų, nuo kurių 
labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vykdomo bauginimo;

Or. en

Pakeitimas 23
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 

2. yra labai susirūpinęs dėl 
vyriausybių ir tarptautinių bendrovių, 
kurios investuoja į neatsinaujinančių 
gamtos išteklių naudojimą ir prisideda prie 
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miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse;

miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
nykimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo 
kurių labiausiai nukenčia čiabuvių tautos, 
vis dažniau vykdomo aplinkosaugos 
aktyvistų kriminalizavimo ir persekiojimo 
besivystančiose šalyse; ragina Komisiją 
kitame savo pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl išsamaus 
verslo patikrinimo nustatyti pareigą 
apsaugoti šias grupes;

Or. es

Pakeitimas 24
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją, prieš sudarant 
prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus 
ir įgyvendinant vystymosi projektus, 
užtikrinti vykdomų poveikio vertinimo 
tyrimų, kuriais siekiama visų pirma 
įvertinti poveikį vietos gyventojų teisėms ir 
užkirsti jam kelią, nepriklausomumą; 
pabrėžia, kad poveikio vertinimas turi būti 
atliekamas aktyviai dalyvaujant pilietinei 
visuomenei ir vietos bendruomenėms ir 
kad į jo rezultatus turi būti tinkamai 
atsižvelgiama sudarant ekonominius 
susitarimus ir rengiant vystymosi 
projektus; ragina Komisiją iš naujo 
įvertinti projektų vykdymą, jeigu yra 
pažeidžiamos žmogaus teisės;

Or. en

Pakeitimas 25
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
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2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad aplinkos gynėjai 
besivystančiose šalyse atlieka esminį 
vaidmenį saugant miškus ir ekosistemas ir 
kad čiabuvių valdomose žemėse miškai 
naikinami lėčiau ir pasiekiami geresni 
išsaugojimo rezultatai, nei apsaugos 
zonose, kuriose čiabuvių nėra;

Or. en

Pakeitimas 26
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. smerkia aplinkosaugos aktyvistų 
teisminį persekiojimą ir kriminalizavimą 
Amazonės regione, visų pirma Brazilijoje 
ir Kolumbijoje, kur netgi po taikos 
proceso daugėja aplinkosaugos aktyvistų 
puldinėjimo, žudymo ir persekiojimo 
atvejų;

Or. en

Pakeitimas 27
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. smerkia padidėjusį išpuolių prieš 
aplinkosaugos aktyvistus ir jų 
persekiojimų skaičių Hondūre ir neseniai 
įvykusį Guapinolio aplinkosaugos 
aktyvisto Arnoldo Joaquimo Morazáno 
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Erazo nužudymą; reiškia susirūpinimą, 
kad iš ES bendradarbiavimo programų 
gautos lėšos galėjo būti panaudotos 
persekiojant ir kriminalizuojant 
aplinkosaugininkų ir čiabuvių veiklą šioje 
šalyje, kaip yra atskleidusios kelios 
pilietinės visuomenės organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 28
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina Komisiją visapusiškai 
išnaudoti savo asociacijos ir prekybos 
susitarimų su besivystančiomis ir 
trečiosiomis šalimis laikinojo sustabdymo 
sąlygas, kai yra pažeidžiamos žmogaus 
teisės ir vykdomas aplinkosaugos 
aktyvistų persekiojimas;

Or. en

Pakeitimas 29
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. mano, kad dėl daugėjančių 
išpuolių prieš aplinkosaugos ir žmogaus 
teisių aktyvistus Kolumbijoje ir dėl 
vyriausybės nesugebėjimo įgyvendinti 
2016 m. taikos susitarimus, Komisija 
turėtų svarstyti galimybę laikinai 
sustabdyti laisvosios prekybos susitarimą;

Or. en
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Pakeitimas 30
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. reiškia susirūpinimą dėl naujų 
prekybos susitarimų, pvz., MERCOSUR, 
poveikio žmogaus teisių aktyvistams ir 
aplinkos gynėjams Amazonės regione;

Or. en

Pakeitimas 31
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2g. pakartoja savo raginimą Europos 
Komisijai nedelsiant inicijuoti BLS+ 
lengvatų pašalinimo Filipinams 
procedūrą, nes šioje šalyje ir toliau 
prastėja žmogaus teisių padėtis ir daugėja 
išpuolių prieš aplinkosaugos aktyvistus;

Or. en

Pakeitimas 32
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2h. primena, kad dažnai 
bendruomenėms vadovaujančios moterys 
ir aplinkosaugos aktyvistės patiria 
persekiojimą ir netgi yra žudomos, kaip 
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bebaimės aktyvistės Marielle Franco ir 
Berta Caceres, kurias Europos 
Parlamentas nominavo Sacharovo 
premijai; ragina Komisiją reikalauti 
veiksmingai ištirti šiuos nužudymus ir 
patraukti atsakomybėn už šiuos ir taip pat 
už visus kitų aplinkosaugos aktyvistų 
nužudymus atsakingus asmenis;

Or. en

Pakeitimas 33
Nadine Morano

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 34
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos poveikio daug 
žmonių bus priversti išsikelti, nes jų 
žemėje bus nebeįmanoma gyventi, todėl 
atsiras daugiau ekologinių migrantų iš 
besivystančių šalių; tuo tikslu ir siekiant 
išsaugoti žmogaus teises ir orumą, būtina 
apsvarstyti galimybę tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;
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Or. en

Pakeitimas 35
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. pripažįsta, kad migracija tampa 
dalimi atsakomosios reakcijos į klimato 
kaitą, visų pirma besivystančiose ir 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, ragina 
tarptautiniu mastu bendradarbiauti valdant 
su klimatu susijusią migraciją, vis dėlto 
atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės 
migracijos priežastys yra ekonominės, 
socialinės ir politinės;

Or. en

Pakeitimas 36
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą; 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina 
precedentinį JT žmogaus teisių komiteto 
sprendimą byloje Teitiota prieš Naująją 
Zelandiją, kuriuo pripažinta, kad nuo su 
klimato kaita susijusių ir gaivalinių 
nelaimių bėgantys žmonės turi teisę 
pagrįstai reikalauti tarptautinės apsaugos 
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pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą; primygtinai ragina Komisiją 
ir valstybes nares įvertinti šį sprendimą ir 
imtis visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti visišką dėl klimato kaitos 
persikeliančių asmenų apsaugą pagal ES 
teisės aktus ir suteikti tinkamą prieglobstį 
pabėgėliams dėl klimato kaitos, kartu 
kuriant saugios ir oficialios migracijos 
kanalus; visų pirma siūlo išduoti klimato 
pasą asmenims, atvykstantiems iš šalies, 
teritorijos ar salos, kuri dėl klimato kaitos 
taps negyvenama, taip pasiūlant jiems 
apsaugą nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės, ir aplinkos pasikeitimą dėl 
klimato kaitos įtraukti kaip vieną iš teisės 
į humanitarinę apsaugą kriterijų; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti tokius 
sprendimus tarptautiniuose forumuose 
kartu su kitomis ES iniciatyvomis; 
primena, kad oficiali parama vystymuisi 
turi būti teikiama siekiant panaikinti 
skurdą, sumažinti nelygybę, tenkinti 
humanitarinius poreikius ir gerbti 
žmogaus teises ir niekada negali 
priklausyti nuo migracijos kontrolės;

Or. en

Pakeitimas 37
Mónica Silvana González, Evin Incir

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių ir 
išsivysčiusių šalių; palankiai vertina 
precedentinį JT žmogaus teisių komiteto 
sprendimą byloje Teitiota prieš Naująją 
Zelandiją, kuriuo pripažinta, kad nuo su 
klimatu susijusių ir gaivalinių nelaimių 
bėgantys žmonės turi teisę pagrįstai 
reikalauti tarptautinės apsaugos pagal 
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Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares įvertinti šį sprendimą ir 
imtis visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti visišką dėl klimato kaitos 
persikeliančių asmenų apsaugą pagal ES 
teisės aktus ir suteikti tinkamą prieglobstį 
pabėgėliams dėl klimato kaitos; ragina 
valstybes nares priimant sprendimus 
grąžinti atsižvelgti į riziką, kad dėl klimato 
kaitos gali būti pažeista teisė į gyvybę, 
pvz., nustatant negrąžinimo prievoles;

Or. en

Pakeitimas 38
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. ragina rasti sprendimų, kaip būtų 
galima padėti gyventojams, 
atvykstantiems iš teritorijų, kurios per 
trumpesnį ar ilgesnį laikotarpį taps 
negyvenamos, siekiant geriau apsaugoti jų 
pagrindines žmogaus teises ir jų 
atsparumą; šia proga primena, kad 
1951 m. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių 
statuso neapima dėl su aplinka susijusių 
priežasčių perkeltųjų asmenų apsaugos 
taikymo srities; prašo tarptautiniu 
lygmeniu išaiškinti bendrą terminologiją 
bei Europos lygmeniu išaiškinti su 
klimato kaita susijusio žmonių perkėlimo 
sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 39
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos sustiprės 
dabartinis pažeidžiamumas ir atsiras 
daugiau priverstinių migrantų ir kad, 
siekiant geriau apsaugoti jų žmogaus 
teises, labai svarbu tikslingiau ir 
efektyviau įgyvendinti susijusias ES 
priemones; taip pat bus svarbu imtis 
daugiau veiksmų pagal Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę, kuriais 
prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo, kaip pabrėžta Europos 
Parlamento pirmojo svarstymo 
nuomonėje dėl Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, 
priimtoje jo 2019 m. kovo 27 d. teisėkūros 
rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės 
(P8_TA(2019)0298);

Or. en

Pakeitimas 40
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių ir 
išsivysčiusių šalių; palankiai vertina 
precedentinį JT žmogaus teisių komiteto 
sprendimą byloje Teitiota prieš Naująją 
Zelandiją, kuriuo pripažinta, kad nuo su 
klimatu susijusių ir gaivalinių nelaimių 
bėgantys žmonės turi teisę pagrįstai 
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reikalauti tarptautinės apsaugos pagal 
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares įvertinti šį sprendimą ir 
imtis visų būtinų priemonių siekiant 
užtikrinti visišką dėl klimato kaitos 
persikeliančių asmenų apsaugą pagal ES 
teisės aktus ir suteikti tinkamą prieglobstį 
pabėgėliams dėl klimato kaitos;

Or. en

Pakeitimas 41
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. pareiškia, kad labai didelį rūpestį 
kelia tai, kad dėl klimato kaitos bus 
sunaikinta gyventi tinkama žemė, 
ekosistemos ir paspartės tam tikrų 
teritorijų dykumėjimas, visų pirma 
besivystančiose šalyse; mano, kad 
artimiausiais metais klimato kaita turės 
griaunantį poveikį, be kita ko, 
paskatindama priverstinį gyventojų 
perkėlimą, todėl, siekiant geriau apsaugoti 
jų žmogaus teises, būtina skubiai rasti 
tinkamiausią būdą padėti tokiems 
žmonėms, kurie bus priversti išsikelti iš 
dėl klimato kaitos nukentėjusių teritorijų;

Or. en

Pakeitimas 42
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą; 
ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
siekiant pripažinti laikiną ar papildomą 
asmenų, kurie gali būti priversti laikinai 
persikelti į ES teritoriją dėl katastrofiškų 
klimato kaitos padarinių, apsaugą;

Or. es

Pakeitimas 43
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad per ateinančius kelerius 
metus dėl klimato kaitos atsiras daugiau 
ekologinių migrantų iš besivystančių šalių 
ir kad, siekiant geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, būtina tarptautiniu mastu 
pripažinti ekologinio pabėgėlio statusą;

3. mano, kad per ateinančius kelerius 
metus būtina teikti veiksmingą paramą 
vietoje, siekiant kompensuoti neigiamą 
klimato kaitos poveikį besivystančių šalių 
gyventojams ir geriau apsaugoti jų 
žmogaus teises, kad jie nebūtų priversti 
palikti savo namų ir taip būtų išvengta 
humanitarinių nelaimių;

Or. hu

Pakeitimas 44
Mónica Silvana González, Evin Incir

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares į 
nacionalinės teisės aktus, be kita ko, 
įtraukti pagrindinius principus dėl 
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perkėlimo šalies viduje, ir parengti 
regionines priemones, kad apsaugotų dėl 
klimato kaitos perkeltus asmenis, kaip 
pavyzdį naudojant Afrikos Sąjungos 
Kampalos konvenciją dėl Afrikos viduje 
perkeltų asmenų apsaugos ir paramos 
jiems; siūlo išduoti klimato pasą 
asmenims, atvykstantiems iš šalies ar jos 
dalies, kuri dėl klimato kaitos taps 
negyvenama, kaip būdą apsaugoti juos 
nuo pažeidžiamumo ir statuso be 
pilietybės; ragina Komisiją ir valstybes 
nares teikti tokius pasiūlymus 
tarptautiniuose forumuose kartu su 
kitomis ES iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 45
Mónica Silvana González, Evin Incir

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
padidinti paramą besivystančioms šalims, 
kad būtų pasiekti ilgalaikiai sprendimai 
dėl klimato kaitos perkeltiems asmenims, 
įskaitant čiabuvius, klajoklius gyvulių 
augintojus ir kitus kaimo gyventojus, 
kurių tradicinį gyvenimą griauna 
neigiamas klimato kaitos poveikis, ir kad 
būtų rasti nauji pragyvenimo būdai, kurie 
būtų geriau pritaikyti prie besikeičiančio 
klimato;

Or. en

Pakeitimas 46
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės 
aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. mano, kad veiksmingas 
nacionalinės ir tarptautinės teisės aktų dėl 
išsamaus verslo patikrinimo įgyvendinimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 47
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad privalomų ES teisės 
aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. mano, kad ES teisės aktų dėl 
išsamaus verslo patikrinimo priėmimas gali 
padėti pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir 
aplinkos aplinkosaugos standartų laikymąsi 
kovojant su klimato kaita besivystančiose 
šalyse; ragina Komisiją ir toliau dirbti 
siekiant patvirtinti JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

Or. hu

Pakeitimas 48
Nadine Morano

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės 4. mano, kad ES teisės aktų dėl 
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aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

išsamaus verslo patikrinimo priėmimas gali 
padėti pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir 
aplinkos aplinkosaugos standartų laikymąsi 
kovojant su klimato kaita besivystančiose 
šalyse; ragina Komisiją ir toliau dirbti 
siekiant patvirtinti JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

Or. fr

Pakeitimas 49
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės 
aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį 
kovoje su klimato kaita atlieka privatusis 
sektorius ir kad privačios investicijos yra 
labai svarbios besivystančioms šalims 
prognozuojant jos padarinius bei prie jų 
prisitaikant; mano, kad ES teisės aktų dėl 
išsamaus verslo patikrinimo priėmimas gali 
padėti pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir 
aplinkos aplinkosaugos standartų laikymąsi 
kovojant su klimato kaita besivystančiose 
šalyse; šiuo požiūriu teigiamai vertina 
Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto šia 
tema; ragina Komisiją ir toliau dirbti 
siekiant patvirtinti teisiškai privalomą JT 
žmogaus teisių sutartį tarptautinėms 
bendrovėms;

Or. fr

Pakeitimas 50
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. pabrėžia, kad jau yra įrodyta 
nauda įmonėms, taikančioms veiksmingą 
atsakingo verslo elgesio praktiką, kuri 
apima geresnį rizikos valdymą; mažesnes 
kapitalo sąnaudas; geresnius bendrus 
finansinius veiklos rezultatus; didesnį 
konkurencingumą; pabrėžia, kad išsamus 
patikrinimas visų pirma yra prevencinis 
mechanizmas ir kad iš bendrovių visų 
pirma turėtų būti reikalaujama nustatyti 
riziką arba neigiamą poveikį ir priimti 
politiką bei priemones jiems pašalinti; 
pabrėžia, kad, jeigu įmonė sukelia 
neigiamą poveikį arba prie jo prisideda, ji 
turėtų suteikti taisomąsias priemones ir 
jai turėtų būti taikoma įmonių 
atsakomybė už tokį poveikį; pabrėžia, kad 
įmonių atsakomybė, be kita ko, už žalą, 
susijusią su įmonės veikla, yra būtina 
siekiant užtikrinti, kad įmonės būtų 
motyvuotos vykdyti išsamų patikrinimą ir 
kad išsamus patikrinimas būtų 
veiksmingas; mano, kad privalomų ES 
teisės aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms; tačiau 
pabrėžia, kad ji turėtų būti taikoma 
visoms ES bendrojoje rinkoje 
veikiančioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 51
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. mano, kad privalomų ir suderintų 
ES teisės aktų dėl išsamaus verslo 
patikrinimo priėmimas gali padėti pagerinti 
žmogaus teisių apsaugą ir aplinkos 
aplinkosaugos standartų laikymąsi 
kovojant su nebaudžiamumu ir klimato 
kaita besivystančiose šalyse ir padėtų 
įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, Paryžiaus susitarimą ir 
ES žaliojo kurso siekius; pabrėžia, kad 
būsimuose teisės aktuose reikėtų 
atsižvelgti į specifinius moterų ir 
pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų ir 
čiabuvių, poreikius; mano, kad dėl 
būsimų teisės aktų turėtų būti vykdomas 
prasmingas ir įtraukus konsultacijų 
vietoje su susijusiais suinteresuotaisiais 
subjektais ir poveikį patiriančiomis 
bendruomenėmis procesas, ir mano, kad 
toks procesas turėtų būti vykdomas 
glaudžiai bendradarbiaujant su ES 
delegacijomis; ragina Komisiją ir toliau 
dirbti siekiant patvirtinti teisiškai 
privalomą JT žmogaus teisių sutartį 
tarptautinėms bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 52
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės 
aktų dėl išsamaus verslo patikrinimo 
priėmimas gali padėti pagerinti žmogaus 
teisių apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 

4. mano, kad ES teisės aktų dėl 
privalomo ir įpareigojančio išsamaus 
verslo patikrinimo priėmimas gali padėti 
pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir 
aplinkos aplinkosaugos standartų laikymąsi 
kovojant su klimato kaita besivystančiose 
šalyse; visų pirma primena, kad ES 
investicijų ir prekybos susitarimuose 
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sutartį tarptautinėms bendrovėms; turėtų būti privalomos ir įgyvendinamos 
nuostatos dėl klimato kaitos, miškų 
naikinimo, biologinės įvairovės nykimo ir 
čiabuvių bei vietos bendruomenių teisių 
apsaugos taikant veiksmingą stebėsenos ir 
sankcijų priemonę; ragina Komisiją ir 
toliau dirbti siekiant patvirtinti teisiškai 
privalomą JT žmogaus teisių sutartį 
tarptautinėms bendrovėms, kuri užtikrintų 
žmogaus teisių pažeidimus patyrusių aukų 
teisę kreiptis į teismą ir žalos atlyginimo 
bei atskaitomybės priemones poveikį 
patyrusioms bendruomenėms;

Or. en

Pakeitimas 53
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad 
svarbu į naujus teisės aktus įtraukti 
civilinės atsakomybės mechanizmą, kad 
nukentėjusiems asmenims būtų užtikrinta 
teisė kreiptis į teismą ir pasinaudoti teisių 
gynimo priemonėmis; ragina Komisiją ir 
toliau dirbti siekiant patvirtinti teisiškai 
privalomą JT žmogaus teisių sutartį 
tarptautinėms bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 54
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
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4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
teisiškai privalomą JT žmogaus teisių 
sutartį tarptautinėms bendrovėms;

4. mano, kad privalomų ES teisės aktų 
dėl išsamaus verslo patikrinimo priėmimas 
gali padėti pagerinti žmogaus teisių 
apsaugą ir aplinkos aplinkosaugos 
standartų laikymąsi kovojant su klimato 
kaita besivystančiose šalyse; ragina 
Komisiją ir toliau dirbti siekiant patvirtinti 
JT žmogaus teisių sutartį tarptautinėms 
bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 55
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad neigiami klimato 
kaitos padariniai kenkia šalies vystymosi 
perspektyvoms, dar labiau padidindami 
esamą nelygybę, pvz., lyčių skirtumus; 
pabrėžia, kad klimato kaitos poveikis 
labiau pažeidžiamiems asmenims, pvz., 
moterims ir mergaitėms, yra didesnis ir 
kad 80 proc. dėl klimato kaitos perkeltų 
asmenų yra moterys; palankiai vertina 
pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso 
įsipareigojimus spręsti lyčių nelygybės 
problemą, kurią dar labiau sustiprina 
klimato kaita; primygtinai ragina 
Komisiją integruoti lyčių lygybės ir 
klimato teisingumo aspektą rengiant ir 
įgyvendinant visų sričių politiką, kuri 
daro poveikį moterų ir mergaičių 
padėčiai, ir skatinti čiabuvių moterų, 
moterų teisių gynėjų ir visų 
marginalizuotų lyčių bendruomenių 
dalyvavimą JTBKKK sistemoje;

Or. en
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Pakeitimas 56
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad JT specialusis 
pranešėjas čiabuvių tautų teisių 
klausimais savo 2017 m. ataskaitoje 
nurodė, kad gaunama vis daugiau 
pranešimų apie įtariamus atvejus, kai 
klimato kaitos švelninimo projektai turėjo 
neigiamos įtakos čiabuvių tautų teisėms, 
visų pirma atsinaujinančiųjų šaltinių 
energijos projektai, kaip antai biodegalų 
gamyba ir hidroelektrinių užtvankų 
statyba; primena apie ES įsipareigojimą 
laikytis teisėmis grindžiamo požiūrio į 
vystomąjį bendradarbiavimą ir tuo 
remdamasis primygtinai ragina šalis 
partneres priimti priemones, kuriomis 
būtų siekiama veiksmingai įtraukti 
čiabuvius į prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir klimato kaitos švelninimo 
priemones ir tuo tikslu teikti techninę ir 
finansinę paramą, kuri tiesiogiai pasiektų 
čiabuvius ir sustiprintų jų savivaldą, 
teritorijų kontrolę ir valdymą;

Or. en

Pakeitimas 57
Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad iš vystymosi 
finansavimo lėšų finansuojamos veiklos 
vykdymas negavus vietos bendruomenių ir 
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marginalizuotų grupių sutikimo ar be 
prasmingų konsultacijų su jomis yra 
viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 
kyla grėsmė žmogaus teisių ir aplinkos 
gynėjams;

Or. en

Pakeitimas 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad specialusis 
pranešėjas čiabuvių tautų teisių 
klausimais nurodė, kad daugiausiai 
konfliktų ir smurto čiabuvių teritorijose 
kyla dėl gavybos pramonės; pabrėžia, kad 
teisinį tikrumą gali padėti užtikrinti tokios 
programos kaip Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos neprivalomos atsakingo 
žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių 
valdymo gairės; atitinkamai primygtinai 
ragina ES nustatyti, kad šių gairių 
veiksmingas įgyvendinimas yra būtina 
išankstinė investicijų sąlyga pagal 
Europos išorės investicijų planą;

Or. en

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją atidžiai patikrinti, 
ar infrastruktūros ir energetikos projektai, 

5. ragina Komisiją atidžiai patikrinti, 
ar infrastruktūros ir energetikos projektai, 
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finansuojami pagal įvairias vystomojo 
bendradarbiavimo ir išorės politikos 
priemones, įskaitant Europos investicijų 
banką, nekelia pavojaus žmogaus teisėms, 
darnaus vystymosi tikslams, Paryžiaus 
susitarimo dėl kovos su klimato kaita 
tikslams ir Europos žaliajam kursui;

finansuojami pagal įvairias vystomojo 
bendradarbiavimo ir išorės politikos 
priemones, įskaitant Europos investicijų 
banką, nekelia pavojaus žmogaus teisėms, 
darnaus vystymosi tikslams, Paryžiaus 
susitarimo dėl kovos su klimato kaita 
tikslams ir Europos žaliajam kursui; 
žvelgiant plačiau, primena, kad teisėmis 
grindžiamas požiūris turėtų būti 
įtvirtintas, griežtai taikomas ir jo turėtų 
būti laikomasi visose OPV 
finansuojamuose projektuose, visų pirma 
dėl klajoklių gyvulių augintojų ir čiabuvių 
teisių, ir jis apima, pvz., veiksmingus 
skundų ir teisių gynimo mechanizmus, 
vadovaujantis 2013 m. birželio 11 d. 
Komisijos rekomendacija 2013/396/ES, 
ypač tuo atveju, kai klimato politikos 
veiksmais pažeidžiamos jų teisės;

Or. en

Pakeitimas 60
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją atidžiai patikrinti, 
ar infrastruktūros ir energetikos projektai, 
finansuojami pagal įvairias vystomojo 
bendradarbiavimo ir išorės politikos 
priemones, įskaitant Europos investicijų 
banką, nekelia pavojaus žmogaus teisėms, 
darnaus vystymosi tikslams, Paryžiaus 
susitarimo dėl kovos su klimato kaita 
tikslams ir Europos žaliajam kursui;

5. ragina Komisiją atidžiai patikrinti, 
ar infrastruktūros ir energetikos projektai, 
finansuojami pagal įvairias vystomojo 
bendradarbiavimo ir išorės politikos 
priemones, įskaitant Europos investicijų 
banką, nekelia pavojaus žmogaus teisėms, 
darnaus vystymosi tikslams, Paryžiaus 
susitarimo dėl kovos su klimato kaita 
tikslams ir Europos žaliajam kursui; taip 
pat ragina šiuo atžvilgiu atidžiai įvertinti, 
ar dėl siūlomų projektų buvo 
konsultuotasi su čiabuviais ir vietos 
gyventojais ir ar į juos įtraukta jų patirtis 
ir žinios apie vietos ekologinę sistemą, 
žmogaus teisės ir vystymosi poreikiai;

Or. en
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Pakeitimas 61
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos 
aktyvistų veiksmai tiesiogiai atitinka 
Darnaus vystymosi tikslus ir kad šių tikslų 
sisteminis įgyvendinimas turi būti 
ginamas vietos, nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 62
Mónica Silvana González, Evin Incir

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti ir įgalėti 
žmogaus teisių gynėjus, čiabuvius, 
aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita visame pasaulyje, ir atkreipti 
ypatingą dėmesį į skirtingus žmogaus 
teises ginančių moterų apsaugos 
poreikius, pripažįstant, kad moterys yra 
galinga pokyčių varomoji jėga, visų pirma 
klimato politikos srityje; ragina 
įgyvendinant ES vystymosi programas 
skatinti prasmingą moterų ir jų 
organizacijų dalyvavimą ir įgalėjimą 
visais lygmenimis ir visais klimato 
politikos rengimo, planavimo, 
finansavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapais, nes jų įtrauktis yra 
labai svarbi siekiant geriau švelninti 
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klimato kaitos poveikį, taip pat ragina 
teisingai paskirstyti išteklius, kad jos 
galėtų įveikti kliūtis, darančias joms 
neproporcingai didelį poveikį, stiprinti 
lyčių požiūriu teisingus klimato politikos 
veiksmus ir užtikrinti ilgalaikius tvarius 
su klimatu susijusius sprendimus; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia būtinybę remti 
pajėgumų stiprinimą ir moterų, kaip 
švietėjų ir pokyčių skatintojų vaidmenį, 
taip pat užtikrinti tinkamą šių 
organizacijų finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 63
Michèle Rivasi, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita ir biologinės įvairovės 
nykimu besivystančiose šalyse; 
primygtinai ragina valstybes pripažinti, 
kad biologinės įvairovės gynėjai, 
siekiantys saugaus, švaraus, sveiko ir 
tvaraus vystymosi, yra ir žmogaus teisių 
gynėjai; be to, ragina ES ir jos valstybes 
nares ištirti galimybę suteikti gamtai 
teisinį subjektiškumą ir taip sustiprinti 
teisinę gamtos apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 64
György Hölvényi, Tomas Tobé, Hildegard Bentele

Nuomonės projektas
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6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
visų pirma vietos organizacijas, 
dalyvaujančias sprendžiant problemas dėl 
pažeidžiamumo, kurį sustiprina klimato 
kaita besivystančiose šalyse, jeigu jie 
susiduria su nepagrįstais teisiniais 
veiksmais ar diskriminacija dėl savo 
veiklos aplinkos apsaugos srityje;

Or. en

Pakeitimas 65
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus 
teisių gynėjus, aplinkos apsaugos 
aktyvistus ir organizacijas, dalyvaujančias 
kovoje su klimato kaita besivystančiose 
šalyse.

6. ragina Komisiją gerinti žmogaus 
teisių gynėjų ir aplinkos apsaugos 
aktyvistų apsaugos sistemą, kad jie geriau 
išmanytų savo teises ir apsaugos 
priemones, kuriomis gali naudotis, taip 
pat sustiprinti tinklą ir užtikrinti geresnį 
organizacijų, dalyvaujančių kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse, ryšį;

Or. fr

Pakeitimas 66
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

6. ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti ir įgalėti 
žmogaus teisių gynėjus, čiabuvius, 
aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita visame pasaulyje, ir atkreipti 
ypatingą dėmesį į skirtingus žmogaus 
teises ginančių moterų apsaugos 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 67
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus, aplinkos apsaugos aktyvistus ir 
organizacijas, dalyvaujančias kovoje su 
klimato kaita besivystančiose šalyse.

6. ragina Komisiją toliau dėti 
pastangas siekiant apsaugoti žmogaus 
teisių gynėjus, aplinkos apsaugos 
aktyvistus ir organizacijas, dalyvaujančias 
kovoje su klimato kaita besivystančiose 
šalyse;

Or. hu

Pakeitimas 68
Mónica Silvana González, Evin Incir

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ES ir jos valstybes nares 
reformuojant Sąjungos migracijos ir 
prieglobsčio politiką parengti ir priimti 
atitinkamas priemones, pvz., judumo 
programas, kvalifikacijos įgijimo ir 
keitimo programas bei pirmenybinę 
priėmimo tvarką trečiųjų šalių 
darbuotojams, kurie atvyksta iš šalių, ypač 
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nukentėjusių dėl neigiamo klimato kaitos 
poveikio, įskaitant dirbančius iškastinio 
kuro pramonėje, gavybos sektoriuose ir 
žemės ūkyje, kad įgyvendinant Europos 
žaliąjį kursą jie galėtų prisidėti prie 
perėjimo prie mažo anglies kiekio 
pasaulinės tiekimo grandinės; taikyti 
humanitarines vizas ir laikinąją apsaugą 
dėl netikėtų nelaimių perkeltiems 
asmenims, taip pat ilgam laikui priimti 
asmenis iš šalies, kuri dėl klimato kaitos 
tampa arba tapo nebetinkama gyventi;

Or. en

Pakeitimas 69
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Sąjungą remti 
teritorinį požiūrį į reagavimą į klimato 
kaitos padarinius besivystančiose šalyse, 
kad decentralizuotos vietos institucijos, 
vietinės pilietinės visuomenės 
organizacijos ir aplinkos apsaugos 
aktyvistai atliktų svarbesnį vaidmenį 
kovoje su klimato kaitos padariniais 
aplinkai, visuomenei ir ekonomikai;

Or. fr

Pakeitimas 70
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Tarybą ir EIVT, 
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įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo 
politiką, vykdyti nuoseklią žmogaus teisių 
gynėjų apsaugos politiką visose 
valstybėse, kuriose puolami žmogaus 
teisių gynėjai, laikantis tos pačios 
pozicijos ir taikant tas pačias priemones;

Or. es

Pakeitimas 71
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją numatyti tinkamą 
paramą vietos, regionų ir tarptautiniams 
aplinkos gynėjų tinklams, kad palengvintų 
jų bendradarbiavimą ir jie galėtų 
sustiprinti savo veiklą ir indėlį saugant 
gamtos ekosistemas;

Or. en

Pakeitimas 72
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją užtikrinti veiksmų 
planą kovoje su didėjančiu smurtu, 
siekiant išstumti bendruomenes iš jų 
žemių COVID-19 pandemijos akivaizdoje;

Or. en

Pakeitimas 73
Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina sutelkti finansinius 
išteklius aplinkos gynėjams, kad jie galėtų 
investuoti į geresnę įrangą 
veiksmingesniam teritorijų, kurioms dėl 
klimato kaitos kyla pavojus, stebėjimui, 
taip pat teikti paramą renkant mokslo 
duomenis ir geriausią patirtį, plėtojant 
aplinkosaugos švietimo programas 
prisitaikymui prie aplinkos pokyčių ir 
rengiant projektus, kuriais siekiama 
gerinti aplinkos sąlygas ir gyvenimo 
kokybę;

Or. en

Pakeitimas 74
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Tarybą ir EIVT griežčiau 
taikyti paramos žmogaus teisių gynėjams 
gaires, sistemingai atsižvelgti į žmogaus 
teisių gynėjų apsaugos priemones ir ne tik 
reaguoti į atskirus įvykius, bet ir kurti 
ilgalaikę strategiją siekiant kuo 
veiksmingiau apsaugoti žmogaus teisių 
gynėjus;

Or. es

Pakeitimas 75
Catherine Chabaud, Jan-Christoph Oetjen, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas



AM\1216157LT.docx 43/45 PE659.018v01-00

LT

6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena Escazu susitarimo acquis 
tarptautinės aplinkos teisės srityje, visų 
pirma susijusią su aplinkos ir žmogaus 
teisių savitarpio priklausomybe ir būtina 
aplinkos apsaugos aktyvistų apsauga; 
ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares sudaryti panašius susitarimus su 
kitais pasaulio makroregionais;

Or. fr

Pakeitimas 76
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primygtinai ragina Komisiją teikti 
paramą valstybėms, kad jos sukurtų 
apsaugos mechanizmus ir teisės aktus, 
kuriuose būtų apibrėžtas aplinkos gynėjų 
statusas, pripažintas jų darbas ir 
garantuojama jų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 77
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad Taryba ir EIVT turėtų 
Europos Parlamentui kasmet teikti 
veiksmų, susijusių su žmogaus teisių 
gynėjų apsauga, ataskaitą;
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Or. es

Pakeitimas 78
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina didinti politinę ir finansinę 
paramą aplinkosaugos teisių gynėjams ir 
sistemingai smerkia jų persekiojimą;

Or. en

Pakeitimas 79
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina ES vadovaujantis JT 
žmogaus teisių tarybos rezoliucija 
palengvinti visuomenės informavimą ir 
dalyvavimą priimant su aplinka susijusius 
sprendimus, įskaitant pilietinę visuomenę, 
moteris, vaikus, jaunimą, čiabuvius, 
kaimo ir vietos bendruomenes ne tik 
besivystančiose šalyse, bet ir visame 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 80
Evin Incir, Mónica Silvana González, Marc Tarabella

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6e. vystymosi požiūriu mano, kad 
vykdant dabartinę ES prekybos politikos 
peržiūrą reikėtų iš naujo apibrėžti, 
skatinti ir sustiprinti aplinkosaugos ir 
žmogaus teisių apsaugą; pabrėžia, kad 
visuose naujuose ir esamuose prekybos 
mechanizmuose, pvz., laisvosios prekybos 
susitarimuose, ekonominės partnerystės 
susitarimuose, bendrųjų muitų tarifų 
lengvatų sistemose ir investavimo 
susitarimuose, reikėtų užtikrinti išsamaus 
patikrinimo socialinių, aplinkosaugos ir 
žmogaus teisių srityse prievolių vykdymą.

Or. en


