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4. 3. 2015 A8-0023/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1 a. zdůrazňuje nezcizitelné právo národů 

na sebeurčení, a to bez vnějších zásahů ze 

strany třetích států do politického, 

ekonomického a společenského života; 

znovu varuje Unii a její členské státy před 

jakoukoli instrumentalizací lidských práv, 

jež by mohla ohrozit její důvěryhodnost; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3 a. uznává, že stávající systémová krize 

má dramatický sociální dopad na 

obyvatelstvo v rámci Evropské unie i 

mimo ni; konstatuje, že různá úsporná 

opatření přijatá Evropskou unií a dalšími 

mezinárodními institucemi, jako je 

například MMF, vedla především ke 

zhoršení situace v oblasti občanských 

svobod a sociálních a demokratických 

práv a ke značnému zhoršení životních 

podmínek, zejména u nejzranitelnějších 

osob; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 106 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

106. vyzývá Komisi a ESVČ, aby zahájily 
důrazné iniciativy s cílem zlepšit přístup 
obětí porušování lidských práv, k němuž 
došlo v souvislosti s obchodními 
operacemi mimo EU, ke spravedlnosti; 
stejně tak trvá na tom, že je třeba stanovit 
účinná nápravná opatření jako postih pro 
podniky porušující lidská práva a zajistit 
odškodnění pro oběti těchto porušení; 

106. vyzývá Komisi a ESVČ, aby zahájily 
důrazné iniciativy s cílem zlepšit přístup 
obětí porušování lidských práv, k němuž 
došlo v souvislosti s obchodními 
operacemi mimo EU, ke spravedlnosti, a to 
zejména v oblasti životního prostředí, 

zabírání půdy a těžby přírodních zdrojů; 
stejně tak trvá na tom, že je třeba stanovit 
účinná nápravná opatření jako postih pro 
podniky porušující lidská práva a zajistit 
odškodnění pro oběti těchto porušení; 
vyzývá Evropskou komisi, aby zejména 

přijala nezbytná opatření proti evropským 

podnikům, které dostatečně neodškodňují 

oběti nehod, za něž nesou přímou či 

nepřímou odpovědnost; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 117 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

117. vyjadřuje obavy ohledně rozrůstání a 
rozšiřování technologií pro sledování, 
dohled, cenzurování a filtrování, které 
představují zvyšující se hrozbu pro 
aktivisty bojující za lidská práva a 
demokracii v zemích s autokratickým 
režimem a rovněž vedou ke 
znepokojujícím otázkám, pokud jde o 
právo na soukromí v demokratických 
státech, i když jsou tyto technologie 
využívány pro (údajně) legitimní účely, 
jako je boj proti terorismu, bezpečnost 
státu či prosazování práva; 

117. vyjadřuje obavy ohledně rozrůstání a 
rozšiřování technologií pro sledování, 
dohled, cenzurování a filtrování, které 
představují zvyšující se hrozbu pro 
aktivisty bojující za lidská práva a 
demokracii v zemích s autokratickým 
režimem a rovněž vedou ke 
znepokojujícím otázkám, pokud jde o 
právo na soukromí v demokratických 
státech, i když jsou tyto technologie 
využívány pro (údajně) legitimní účely, 
jako je boj proti terorismu, bezpečnost 
státu či prosazování práva; konstatuje, že 
tyto politiky vedou ke stále větší represi 

proti bojovníkům za lidská práva, 

novinářům a obecně proti osobám 

aktivním v občanské společnosti 

prostřednictvím vytváření stále 

podrobnějších registrů obyvatelstva, aniž 

by se prokázala účinnost těchto politik; 

vyjadřuje politování nad návrhy dohod o 

jmenné evidenci cestujících mezi 

Evropskou unií a třetími zeměmi, které 

nejsou v souladu s předpisy Společenství 

v oblasti ochrany osobních údajů; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 117 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 117 a. domnívá se, že atmosféra 

beztrestnosti v souvislosti s programem 

CIA umožnila, aby se v rámci 

protiteroristických politik Unie a USA 

pokračovalo v porušování základních 

práv, o čemž svědčí masové špionážní 

činnosti v rámci programu sledování 

prováděného Národní bezpečnostní 

agenturou USA; požaduje okamžité 

zastavení jednání o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství s 

USA a všech dohod s USA o spolupráci v 

oblasti boje proti terorismu do doby, než 

budou zaručena práva evropských 

občanů; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 135 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 135 a. domnívá se, že násilí páchané na 

ženách se projevuje také psychologicky 

existencí vztahu dominance ve společnosti 

a šířením obrazu ponižujícího ženy; 

zdůrazňuje, že úloha Komise a členských 

států v této oblasti se v rámci Evropské 

unie i mimo ni musí zaměřovat na boj 

proti všem formám násilí páchaného na 

ženách, ať už jde o násilí fyzické, 

psychologické, společenské či finanční, 

ale také na podporu vzdělávání chlapců i 

dívek bez diskriminace na základě 

pohlaví, a to od nejútlejšího věku, a na boj 

proti genderovým stereotypům; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 183 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 183 a. ostře odsuzuje neschopnost, kterou 

projevuje Evropská unie, její členské státy 

a jejich partnerské země, pokud jde o 

zajištění práva na azyl a záchranu na 

moři; odsuzuje dohody o zpětném 

přebírání osob, zejména pokud jejich 

uzavření podmiňuje uzavření jiných 

dohod se třetími zeměmi, včetně dohod o 

rozvoji; domnívá se, že tyto migrační 

politiky svědčí o předsudcích vůči 

obyvatelstvu jižních zemí; požaduje 

uvolnění vízové politiky vůči občanům 

jižních zemí, a zejména zemí v procesu 

přechodu k demokracii, jako je Tunisko, a 

také zavedení politik znovuusídlování ve 

všech členských státech; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/15 

Pozměňovací návrh  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 193 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 193 a. žádá Unii a její členské státy, aby 

rozvojové cíle tisíciletí považovaly za 

absolutní prioritu ve svých vnitřních 

politikách i ve vztazích se třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že tyto cíle, zejména co se týče 

vymýcení chudoby, přístupu ke vzdělávání 

pro všechny a rovnosti pohlaví, nebudou 

úspěšně splněny, pokud nebudou 

zavedeny a posíleny veřejné služby 

dostupné všem; 

Or. fr 
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4. 3. 2015 A8-0023/16 

Pozměňovací návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 183 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

183. odsuzuje dramatický počet úmrtí na 
moři ve Středomoří, jejichž počet 
Mezinárodní organizace pro migraci 
odhaduje ve své zprávě nazvané „Osudné 
cesty“ na 3 000 za rok 2013, což činí 
z tohoto moře oblast s nejvyšším počtem 
úmrtí ve světě při nezákonné migraci; je 
mimořádně znepokojen zprávami o 
porušování lidských práv migrantů 
a žadatelů o azyl na jejich cestě do EU; 
vyzývá Unii a členské státy, aby při řešení 
těchto problémů spolupracovaly s OSN, 
regionálními mechanismy, vládami a 
nevládními organizacemi; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu vyvinout na unijní 
úrovni silnější, solidárnější a integrovanější 
politiku, která bude řešit naléhavá témata 
týkající se migrantů, uprchlíků a žadatelů o 
azyl způsobem, který bude v souladu s 
mezinárodními lidskoprávními předpisy a 
základní lidskou důstojností, a vyzývá EU, 
aby zavedla společný evropský azylový 
systém a zaručila efektivní společné normy 
pro postupy přijímání v celé Unii, aby se 
tak ochránili nezletilé osoby bez 
doprovodu a ti nejzranitelnější; vybízí 
vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, komisaře pro migraci, vnitřní věci 
a občanství a ESVČ, aby posílili spolupráci 

183. odsuzuje dramatický počet úmrtí na 
moři ve Středomoří, jejichž počet 
Mezinárodní organizace pro migraci 
odhaduje ve své zprávě nazvané „Osudné 
cesty“ na 3 000 za rok 2013, což činí z 
tohoto moře oblast s nejvyšším počtem 
úmrtí ve světě při nezákonné migraci; je 
mimořádně znepokojen porušováním 
lidských práv migrantů a žadatelů o azyl na 
jejich cestě do EU; vyzývá Unii a členské 

státy, aby konečně přijaly nezbytná 

opatření na pomoc migrantům, kteří se 

ocitnou v tísni na moři, a ukončily tento 

masakr; připomíná Unii a jejím členským 

státům jejich mezinárodní povinnosti 

v oblasti pátrání a záchrany na moři; v 

této souvislosti zdůrazňuje nutnost 

dodržovat v evropských a mezinárodních 

vodách zásadu nenavracení, jak potvrdil 

Evropský soud pro lidská práva; 

připomíná závazek Komise přijmout 

skutečný globální evropský přístup 

k migraci prostřednictvím předložení 

návrhů na to, jak vytvořit bezpečné a 

legální možnosti získání ochrany 

v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité zavést 

co nejdříve víza z humanitárních důvodů 

a vytvořit nové možnosti legální migrace, 

aby lidé již nebyli nuceni riskovat život při 
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a rovnocenné sdílení odpovědnosti mezi 
členskými státy, včetně přijímání a 
přesídlování uprchlíků a podílu na 
pátracích a záchranných službách na 
pomoc migrantům v tísni na moři, když se 
snaží dosáhnout pobřeží EU; v této 
souvislosti připomíná nutnost dodržovat v 
evropských a mezinárodních vodách 
zásadu nenavracení, jak potvrdil Evropský 
soud pro lidská práva; připomíná závazek 
Komise rozvinout adekvátní zákonné 
migrační cesty; proto vyzývá členské státy, 
aby v plném rozsahu provedly společný 
azylový balíček a společné právní předpisy 
pro migraci, které byly v EU nedávno 
přijaty; vyzývá členské státy, aby se 
podílely na programech přesídlování a aby 
v nejpostiženějších oblastech posílily 
rozvoj regionálních programů ochrany; 
zdůrazňuje nutnost řešit kořeny nelegální 
migrace; vybízí ESVČ a členské státy, aby 
věnovaly podrobnou pozornost zemím, 
v nichž má původ obchodování s lidmi 
nebo pašování lidí, zemím průchodu a 
cílovým zemím; vybízí vysokou 
představitelku, místopředsedkyni Komise a 
členské státy, aby dále posílily vnější 
rozměr Unie a spolupracovaly se zeměmi 
původu a tranzitu, včetně partnerských 
zemí EU, a to především oblasti 
Středomoří, aby v politických dialozích 
s dotčenými zeměmi a ve veřejných 
prohlášeních systematicky poukazovaly na 
tyto obavy a posílily spolupráci s těmito 
zeměmi na nejvyšší úrovni s cílem rozložit 
nelegální sítě, které přepravují migranty, a 
bojovat proti nelegálním mafiím, které 
vydělávají na obchodování s lidmi 
a pašování lidí; 

cestě do Evropy; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné vypracovat solidárnější 

politiky na úrovni Unie a členských států; 
proto vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu provedly společný azylový balíček 
a společné právní předpisy pro migraci, 
které byly v EU nedávno přijaty; žádá 
Komisi, aby členské státy vybízela k tomu, 

aby se aktivněji podílely na programech 

přesídlování; jasně se staví proti tomu, 

aby byl boj proti obchodování s lidmi nebo 

pašování lidí předmětem obchodování 

mezi Unií, členskými státy a třetími 

zeměmi; připomíná, že tato spolupráce 

nesmí probíhat na úkor účinného práva 

mužů, žen a dětí hledat ochranu v Unii a 

přispívat k dalšímu porušování základních 

práv migrantů a žadatelů o azyl; v tomto 

smyslu vyjadřuje hluboké znepokojení 

nad posílením spolupráce se třetími 

zeměmi, zejména se zeměmi v oblasti 

Afrického rohu v rámci chartúmského 

procesu; 

  

Or. fr 

 
 


