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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Α. kadangi ES grindžiama pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos ir teisinės valstybės 
vertybėmis; kadangi šiomis vertybėmis taip pat vadovaujamasi vykdant ES išorės 
veiksmus;

Β. kadangi ES kovoja su klimato kaita įgyvendindama plataus užmojo politikos priemones 
Europos Sąjungoje ir glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais;

1. pripažįsta žmogaus teisių gynėjų ir jų teisinių atstovų vaidmenį; apgailestauja dėl to, 
kad aplinkos gynėjams grasinama smurtu;

2. ragina ES ir jos valstybes nares apsaugoti saviraiškos ir žiniasklaidos laisves bei 
pliuralizmą ir užtikrinti žurnalistų saugumą ir apsaugą išorės santykių srityje;

3. pritaria Komisijos pastangoms stiprinti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises 
ES išorės veiksmų srityje ir rengti iniciatyvas, kuriomis būtų kovojama su organizuotu 
nusikalstamumu, neteisėtu žemės grobimu ir miškų naikinimu; tvirtai remia stabilių 
institucijų kūrimą ir vykdytino teisingumo užtikrinimą, taip pat gero valdymo skatinimą 
atitinkamose šalyse;

4. pakartoja savo poziciją, kad visos atitinkamos ES politikos sritys ir priemonės, įskaitant 
prekybos susitarimus, taip pat parama vystymuisi bei vizų politika turėtų būti susietos 
su bendradarbiavimu ir teisinės valstybės bei gero valdymo principų laikymusi; laikosi 
nuomonės, kad šis bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas principu „parama pagal 
pažangą“ ir kad nepakankamo bendradarbiavimo, čiabuvių ir aplinkos gynėjų 
bauginimo, represijų bei smurto prieš juos atvejais turėtų būti mažinama išorės pagalba 
ir parama, nedarant poveikio humanitarinei pagalbai;

5. ragina ES ir jos valstybes teikti finansinę ir techninę paramą čiabuviams, pabėgėliams ir 
perkeltiesiems asmenims priimančiosiose bendruomenėse;

6. pritaria žmogaus teisėmis grindžiamam požiūriui į migracijos valdymą trečiosiose 
šalyse ir valstybių, pilietinės visuomenės bei JT partnerių gebėjimo įgyvendinti šį 
požiūrį stiprinimui.


