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4.3.2015 A8-0023/8 

Amendamentul 8 

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

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază dreptul inalienabil al 
popoarelor la autodeterminare, fără vreun 
amestec străin în viața politică, 
economică și socială a țărilor terțe; atrage 
încă o dată atenția Uniunii și statelor sale 
membre asupra pericolului unei 
instrumentalizări a problemei drepturilor 
omului, care ar aduce atingere 
credibilității sale; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Amendamentul 9 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. recunoaște că criza de sistem actuală 
are un impact social dramatic asupra 
populațiilor dinăuntrul și dinafara 
Uniunii Europene; constată că diferitele 
planuri de austeritate adoptate de 
Uniunea Europeană și alte instituții 
internaționale, precum FMI, au dus mai 
cu seamă la o degradare a libertăților 
civile, a drepturilor sociale și democratice, 
precum și la o degradare considerabilă a 
condițiilor de viață, îndeosebi în rândul 
persoanelor celor mai vulnerabile și 
fragile; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Amendamentul 10 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 106 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

106. invită Comisia și SEAE să ia inițiative 
ferme pentru îmbunătățirea accesului la 
justiție al victimelor încălcărilor drepturilor 
omului legate de activități de afaceri în 
afara UE; insistă, de asemenea, asupra 
necesității de a introduce căi eficiente de 
atac pentru a sancționa marile companii 
vinovate de încălcarea drepturilor omului și 
pentru a acorda reparații victimelor unor 
astfel de încălcări; 

106. invită Comisia și SEAE să ia inițiative 
ferme pentru îmbunătățirea accesului la 
justiție a victimelor încălcărilor drepturilor 
omului legate de activități de afaceri în 
afara UE, în special în materie de mediu, 
acaparare de terenuri și exploatare de 
resurse naturale; insistă, de asemenea, 
asupra necesității de a introduce căi 
eficiente de atac pentru a sancționa marile 
companii vinovate de încălcarea drepturilor 
omului și pentru a acorda reparații 
victimelor unor astfel de încălcări; invită 
Comisia Europeană să ia, în special, 
măsurile care se impun împotriva 
întreprinderilor europene care nu acordă 
indemnizații satisfăcătoare victimelor 
accidentelor de care sunt, în mod direct 
sau indirect, responsabile; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Amendamentul 11 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

117. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
proliferarea și răspândirea tehnologiilor de 
monitorizare, supraveghere, cenzură și 
filtrare, care reprezintă o amenințare 
crescândă la adresa activiștilor în domeniul 
drepturilor omului și al democrației din 
țările autocratice, și care, de asemenea, 
ridică întrebări îngrijorătoare cu privire la 
dreptul la viață privată în țările 
democratice, chiar și atunci când sunt 
utilizate sub pretextul unor scopuri 
legitime, cum ar fi combaterea 
terorismului, siguranța statului sau 
aplicarea legii; 

117. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
proliferarea și răspândirea tehnologiilor de 
monitorizare, supraveghere, cenzură și 
filtrare, care reprezintă o amenințare 
crescândă la adresa activiștilor în domeniul 
drepturilor omului și al democrației din 
țările autocratice, și care, de asemenea, 
ridică întrebări îngrijorătoare cu privire la 
dreptul la viață privată în țările 
democratice, chiar și atunci când sunt 
utilizate sub pretextul unor scopuri 
legitime, cum ar fi combaterea 
terorismului, siguranța statului sau 
aplicarea legii; constată că aceste politici 
duc la intensificarea represiunii împotriva 
militanților drepturilor omului, a 
ziariștilor și, în general, a actorilor 
societății civile prin stocarea de date cu 
caracter personal al unui număr din ce în 
ce mai mare de persoane, fără vreo 
dovadă a eficacității acestor politici; 
regretă proiectele de acorduri ale Uniunii 
Europene cu țări terțe privind registrul cu 
numele pasagerilor (PNR), aceste 
acorduri nerespectând dispozițiile 
comunitare în domeniul protecției datelor 
cu caracter personal; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Amendamentul 12 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 117a. consideră că climatul de impunitate 
din jurul programelor CIA a permis 
continuarea încălcărilor drepturilor 
fundamentale în cadrul politicilor de 
combatere a terorismului ale UE și ale 
SUA, așa cum o demonstrează activitățile 
de spionaj în masă realizate în cadrul 
programului de supraveghere al Agenției 
Naționale de Securitate a SUA; cere 
suspendarea imediată a negocierilor 
privind parteneriatul transatlantic de 
comerț și investiții cu SUA și a tuturor 
acordurilor de cooperare cu SUA în 
materie de combatere a terorismului, atât 
timp cât drepturile cetățenilor europeni 
nu sunt garantate; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Amendamentul 13 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 135 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 135a. consideră că violența împotriva 
femeilor se exprimă, de asemenea, în mod 
psihologic prin prezența unei relații de 
dominație în societate și prin difuzarea de 
imagini degradante pentru femei; 
subliniază că rolul Comisiei și al statelor 
membre în acest domeniu, atât în 
interiorul, cât și în afara Uniunii 
Europene, trebuie să se axeze pe lupta 
împotriva violenței împotriva femeilor sub 
toate formele: fizică, psihologică, socială, 
economică, dar și pe promovarea unei 
educații non-sexiste a băieților și fetelor, 
încă de la cea mai fragedă vârstă, și pe 
combaterea stereotipurilor de gen; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Amendamentul 14 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 183 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 183a. condamnă cu asprime incapacitatea 
de care dau dovadă Uniunea Europeană, 
statele sale membre și țările partenere ale 
acestora în ceea ce privește asigurarea 
dreptului la azil și la salvare pe mare; 
denunță acordurile de readmisie, mai ales 
în măsura în care încheierea lor 
condiționează încheierea altor acorduri, 
inclusiv de dezvoltare, cu țări terțe; 
consideră că politicile în domeniul 
migrației trădează anumite prejudecăți cu 
privire la populațiile din țările sudice; 
solicită o politică de liberalizare a vizelor 
pentru resortisanții țărilor sudice și în 
special ai țărilor aflate într-un proces de 
tranziție democratică, ca de exemplu 
Tunisia, precum și instituirea unor 
politici de relocare în toate statele 
membre; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Amendamentul 15 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 193 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 193a. solicită Uniunii și statelor sale 
membre să considere Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului drept prioritate 
absolută atât în propriile politici interne, 
cât și în relațiile lor cu țările terțe; 
subliniază faptul că aceste obiective, în 
special în ceea ce privește eradicarea 
sărăciei, accesul la educație pentru toți, 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
nu vor putea fi atinse decât cu condiția 
constituirii și a consolidării unor servicii 
publice accesibile pentru toți; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Amendamentul 16 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2014/2216(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 183 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea de cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de relatările privind încălcările 
drepturilor omului la care sunt expuși 
migranții și solicitanții de azil pe drumul 
către UE; solicită Uniunii și statelor sale 
membre să coopereze cu ONU, cu 
mecanismele regionale, cu guvernele și cu 
ONG-urile pentru soluționarea acestor 
probleme; subliniază nevoia urgentă de a 
dezvolta politici mai puternice și mai 
integrate, care să se bazeze mai mult pe 
principiul solidarității la nivelul Uniunii, 
pentru a aborda problemele stringente 
legate de migranți, refugiați și solicitanți de 
azil în conformitate cu dreptul internațional 
al drepturilor omului și cu demnitatea 
umană fundamentală, și solicită UE să 
introducă un sistem european comun 
privind azilul și să garanteze standarde 
comune eficiente pentru procedurile de 
primire pe întreg teritoriul Uniunii, în 

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea de cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de încălcările drepturilor omului 
la care sunt expuși migranții și solicitanții 
de azil pe drumul către UE; solicită 
Uniunii și statelor sale membre să ia în 
sfârșit măsurile necesare pentru a veni în 
ajutorul migranților aflați în pericol pe 
mare și să pună capăt acestei hecatombe 
umane; le reamintește Uniunii și statelor 
sale membre de obligațiile internaționale 
pe care le au în ceea ce privește 
operațiunile de căutare și salvare pe 
mare; în acest sens, subliniază necesitatea 
respectării principiului nereturnării în 
apele europene și internaționale, astfel 
cum a fost confirmat de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului; 
reamintește angajamentul Comisiei de a 
adopta o adevărată strategie globală 
europeană privind migrația prin 
propuneri de dezvoltare a unor mijloace 
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scopul protejării minorilor neînsoțiți și a 
persoanelor celor mai vulnerabile; invită 
VP/ÎR, comisarul pentru migrație, afaceri 
interne și cetățenie și SEAE să intensifice 
cooperarea și repartizarea echitabilă a 
responsabilităților între statele membre, 
inclusiv în ceea ce privește găzduirea și 
relocarea refugiaților și contribuțiile la 
serviciile de căutare și salvare pentru 
acordarea de ajutor migranților aflați în 
pericol pe mare în timp ce încearcă să 
ajungă pe țărmurile UE; în acest sens, 
reamintește necesitatea respectării 
principiului nereturnării în apele europene 
și internaționale, astfel cum este susținut de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 
reamintește angajamentul Comisiei de a 
crea canale de migrație legale adecvate; 
prin urmare, solicită statelor membre să 
pună în aplicare integral pachetul legislativ 
privind sistemul european comun de azil, 
adoptat recent, și legislația comună privind 
migrația; solicită statelor membre să 
participe la programe de relocare și să 
intensifice dezvoltarea programelor 
regionale de protecție în zonele cele mai 
afectate; subliniază nevoia abordării 
cauzelor profunde ale migrației ilegale; 
încurajează SEAE și statele membre să 
acorde o atenție deosebită țărilor de origine 
a traficului de persoane sau a imigrației 
clandestine, țărilor de tranzit și țărilor de 
destinație; invită VP/ÎR și statele membre 
să consolideze și mai mult dimensiunea 
externă a Uniunii, cooperând cu țările de 
origine și de tranzit, inclusiv cu țările 
partenere ale UE, în special din regiunea 
mediteraneană, aducând în mod sistematic 
în discuție aceste probleme în cadrul 
dialogurilor politice cu țările în cauză și în 
declarațiile publice și intensificând 
cooperarea cu aceste țări la cel mai înalt 
nivel pentru a desființa rețelele ilegale 
folosite pentru traficul de migranți și 
pentru a combate organizațiile mafiote 
ilegale care profită de pe urma traficului de 
persoane și a traficului ilegal de migranți; 

sigure și legale de obținere a protecției în 
Europa; subliniază importanța instituirii 
unor vize umanitare în cel mai scurt timp 
posibil, precum și a creării unor noi 
mijloace de migrație legală astfel încât 
oamenii să nu mai fie obligați să își riște 
viața pentru a ajunge în Europa ; 
subliniază urgența elaborării unor politici 
mai solidare la nivelul Uniunii și al 
statelor membre; prin urmare, solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
integral pachetul legislativ privind sistemul 
european comun de azil, adoptat recent, și 
legislația comună privind migrația; solicită 
Comisiei să încurajeze statele membre să 
participe mai activ la programele de 
reașezare; se opune cu tărie ca lupta 
împotriva traficului de persoane și a 
imigrației clandestine să devină monedă 
de schimb între Uniune, statele sale 
membre și țările terțe; reamintește că 
această cooperare nu trebuie să aibă loc 
în detrimentul dreptului efectiv al 
oamenilor, bărbați, femei, copii, de a 
solicita protecție în Uniune, nici să 
contribuie la înmulțirea încălcărilor 
drepturilor fundamentale ale migranților 
și solicitanților de azil; în acest sens, se 
arată profund îngrijorat de intensificarea 
colaborării cu țările terțe, în special cu 
țările din Cornul Africii în cadrul 
Procesului de la Khartoum; 
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Or. fr 

 
 


