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4.3.2015 A8-0023/3 

Pozměňovací návrh  3 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 165 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

165. vítá zrušení zákona zakazujícího 

„propagaci jiných vztahů, než takových, 

které souvisejí se svatbou nebo rodinou“, 

k němuž došlo v říjnu 2013 v Moldavsku, a 

vyzývá Litvu a Rusko, aby tento příklad 

následovaly; vyjadřuje politování nad 

výsledky chorvatského referenda 

v prosinci 2013, které schválilo ústavní 

zákaz sňatků osob stejného pohlaví; 

zdůrazňuje, že v únoru 2015 se bude 

takové referendum konat na Slovensku; 

považuje za politováníhodné, že v bývalé 

jugoslávské republice Makedonii se v 

současné době v parlamentu projednává 

zákon o ústavním zákazu sňatků osob 

stejného pohlaví; zdůrazňuje, že takový 

vývoj přispívá k atmosféře homofobie a 

diskriminace; zdůrazňuje, že je nezbytně 

nutné zlepšit ochranu základních práv a 

svobod lesbických, gay, bisexuálních, 

transgender a intersexuálních osob, 

včetně vytvoření právních předpisů 

týkajících se trestných činů z nenávisti a 

právních předpisů proti diskriminaci, a 

žádá vnitrostátní orgány, aby odsoudily 

nenávist a násilí na základě sexuální 

orientace, pohlavní identity nebo 

vyjádření pohlavní identity; domnívá se, 

že základní práva lesbických, gay, 

bisexuálních, transgender a 

intersexuálních osob lze nejúčinněji 

165. vítá zrušení zákona zakazujícího 

„propagaci jiných vztahů, než takových, 

které souvisejí se svatbou nebo rodinou“, 

k němuž došlo v říjnu 2013 v Moldavsku, a 

vyzývá ostatní země v regionu, aby tento 

příklad následovaly;  
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chránit tím, že se těmto osobám umožní 

přístup k právním institucím, jako je 

právně formalizované soužití, 

registrované partnerství či manželství; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Pozměňovací návrh  4 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 186 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

186. vyzývá EU, aby zajistila, že se 

vyjednávání a provádění veškerých dohod 

o spolupráci v oblasti migrace a zpětném 

přebírání osob se státy mimo EU bude řídit 

mezinárodními lidskými právy, 

uprchlickým právem a mezinárodním 

námořním právem, a žádá, aby s ním byly 

před jejich uzavřením vedeny konzultace; 

požaduje, aby byla zajištěna větší 

transparentnost při jednáních o těchto 

dohodách a při zapojování mechanismů 

sledování, jejichž pomocí by byl 

vyhodnocován dopad spolupráce v oblasti 

migrace se státy mimo EU a opatření v 

oblasti kontroly na hranicích, včetně 

opatření agentury Frontex a systému 

Eurosur, na lidská práva; trvá na tom, aby 

do všech činností agentury Frontex byla 

začleněna problematika lidských práv a 

aby byla sledována; 

186. vyzývá EU, aby zajistila, že se 

vyjednávání a provádění veškerých dohod 

o spolupráci v oblasti migrace a zpětném 

přebírání osob se státy mimo EU bude řídit 

mezinárodními lidskými právy, 

uprchlickým právem a mezinárodním 

námořním právem, a žádá, aby s ním byly 

před jejich uzavřením vedeny konzultace; 

požaduje, aby byla zajištěna větší 

transparentnost při jednáních o těchto 

dohodách a při zapojování mechanismů 

sledování, jejichž pomocí by byl 

vyhodnocován dopad spolupráce v oblasti 

migrace se státy mimo EU a opatření v 

oblasti kontroly na hranicích, včetně 

opatření agentury Frontex a systému 

Eurosur, na lidská práva; trvá na tom, že 

lidská práva musí hrát důležitou roli 

v oblasti migrace a žádostí o azyl; 

požaduje proto, aby úředník pro základní 

práva v agentuře Frontex a odborníci 

v oblasti odborného vzdělávání v 

Evropském podpůrném úřadu pro otázky 

azylu (EASO) měli k dispozici 

odpovídající finanční prostředky, které jim 

umožní provádět hodnocení a 

monitorování i prezentovat osvědčené 

postupy;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 187 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

187. vyzývá Komisi, aby provedla 

nezávislé hodnocení svých programů v 

oblasti migrace a kontroly na hranicích ve 

státech EU a státech mimo EU s cílem 

navrhnout vylepšená opatření, aby 

nedocházelo k porušování lidských práv; 

187. vyzývá Komisi, aby neustále 

prováděla nezávislá hodnocení svých 

programů v oblasti migrace a kontroly na 

hranicích ve státech EU a státech mimo EU 

s cílem navrhovat vylepšená opatření, aby 

nedocházelo k porušování lidských práv, a 

sdílet osvědčené postupy; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 

unie v této oblasti 

2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 190 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

190. odsuzuje stále větší kriminalizaci 

nezákonné migrace v EU na úkor 

lidských práv dotčených osob; naléhavě 

požaduje okamžité zavedení nezbytných 

záruk, odpovědnosti a mechanismů 

prosazování v oblasti lidských práv; 

190. odsuzuje krutost obchodníků s lidmi, 

kteří zneužívají utrpení uprchlíků ke 

svému vlastnímu prospěchu; požaduje 

vytvoření lepší koncepce právních cest 

k udělení azylu a vyzývá k přijetí 

přísnějších opatření proti barbarským 

obchodníkům s lidmi a osobám 

páchajícím organizovanou trestnou 

činnost; naléhavě požaduje okamžité 

zaručení nezbytných záruk, odpovědnosti a 

mechanismů prosazování v oblasti lidských 

práv; 

Or. en 

 

 


