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4.3.2015 A8-0023/8 

Predlog spremembe  8 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da imajo narodi neodtujljivo 

pravico, da odločajo o sebi, in sicer brez 

zunanjega vmešavanja v politično, 

gospodarsko in družbeno življenje tretjih 

držav; znova svari Unijo in njene države 

članice pred kakršnimi koli 

manipulacijami z vprašanjem človekovih 

pravic, ki bi ogrozile njeno 

verodostojnost; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Predlog spremembe  9 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. priznava, da ima sedanja sistemska 

kriza dramatičen socialni učinek na 

prebivalstvo v Evropski uniji in zunaj nje; 

ugotavlja, da so različni varčevalni načrti, 

ki so jih sprejele Evropska unija in druge 

mednarodne institucije, kot je MDS, 

privedli do oslabitve še zlasti državljanskih 

svoboščin ter socialnih in demokratičnih 

pravic ter znatnega poslabšanja 

življenjskih razmer, zlasti za najbolj 

ranljive in občutljive osebe; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Predlog spremembe  10 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 106 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

106. poziva Komisijo in Evropsko službo 

za zunanje delovanje, naj oblikujeta trdne 

pobude za izboljšanje dostopa do pravnega 

varstva za žrtve kršitev človekovih pravic, 

povezanih s poslovanjem zunaj EU; vztraja 

tudi pri tem, da je treba uvesti učinkovite 

rešitve za kaznovanje gospodarskih družb, 

ki kršijo človekove pravice, in zagotoviti 

odškodnino za žrtve teh kršitev; 

106. poziva Komisijo in Evropsko službo 

za zunanje delovanje, naj oblikujeta trdne 

pobude za izboljšanje dostopa do pravnega 

varstva za žrtve kršitev človekovih pravic, 

povezanih s poslovanjem zunaj EU, zlasti 

na področju okolja, prilaščanja zemljišč 

in pridobivanja naravnih virov; vztraja 

tudi pri tem, da je treba uvesti učinkovite 

rešitve za kaznovanje gospodarskih družb, 

ki kršijo človekove pravice, in zagotoviti 

odškodnino za žrtve teh kršitev; poziva 

Evropsko komisijo, naj predvsem sprejme 

ustrezne ukrepe zoper evropska podjetja, 

ki žrtvam nesreč, za katere so neposredno 

ali posredno odgovorna, ne zagotovijo 

zadovoljive odškodnine; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Predlog spremembe  11 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 117 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

117. izraža svojo zaskrbljenost glede 

širjenja tehnologij za spremljanje, 

nadzorovanje, cenzuriranje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot so boj proti 

terorizmu, državna varnost in kazenski 

pregon; 

117. izraža svojo zaskrbljenost glede 

širjenja tehnologij za spremljanje, 

nadzorovanje, cenzuriranje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot so boj proti 

terorizmu, državna varnost in kazenski 

pregon; ugotavlja, da te politike z vse bolj 

razširjenim zbiranjem podatkov o 

prebivalstvu vodijo k vse večjemu 

zatiranju zagovornikov človekovih pravic, 

novinarjev in akterjev civilne družbe na 

splošno, ne da bi bila dokazana 

učinkovitost teh politik; obžaluje, da 

Evropska unija s tretjimi državami 

načrtuje sporazume o prenosu podatkov iz 

evidence imen letalskih potnikov (PNR), 

ki niso skladni z določbami Skupnosti na 

področju varstva osebnih podatkov; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Predlog spremembe  12 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 117 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 117a. meni, da je ozračje nekaznovanja v 

zvezi s programom ameriške obveščevalne 

agencije CIA omogočilo nadaljevanje 

kršitev temeljnih pravic v okviru 

protiteroristične politike Unije in ZDA, 

kar se je izkazalo tudi pri množičnem 

vohunjenju v okviru programa nadzora 

Agencije ZDA za nacionalno varnost; 

zahteva takojšnjo ustavitev pogajanj o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe z ZDA in vseh sporazumov o 

sodelovanju z ZDA na področju boja proti 

terorizmu, vse dokler ne bodo 

zagotovljene pravice evropskih 

državljanov; 

Or. fr 



 

AM\1052780SL.doc  PE550.017v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.3.2015 A8-0023/13 

Predlog spremembe  13 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 135 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 135a. meni, da se nasilje nad ženskami 

izraža tudi psihološko z obstojem nadvlade 

v družbi in razširjanjem ponižujočih slik 

žensk; poudarja, da mora biti vloga 

Komisije in držav članic na tem področju 

tako v Evropski uniji kot zunaj nje 

osredotočena na boj proti nasilju nad 

ženskami v vseh oblikah, torej proti 

fizičnemu, psihološkemu, socialnemu in 

ekonomskemu nasilju, ter tudi na 

spodbujanje izobraževanja fantov in 

deklet od zgodnjega otroštva brez 

spolnega razlikovanja in na boj proti 

spolnim stereotipom; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Predlog spremembe  14 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 183 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 183a. ostro obsoja nezmožnost Evropske 

unije, njenih držav članic in partnerskih 

držav, da zagotovijo pravico do azila in 

reševanje na morju; obsoja sporazume o 

ponovnem sprejemu oseb, zlasti ker 

njihovo sklepanje pogojuje sklepanje 

drugih sporazumov s tretjimi državami, 

vključno s sporazumi o razvoju; meni, da 

te migracijske politike razkrivajo 

predsodke do prebivalstva južnih držav; 

poziva k izvajanju politike liberalizacije 

vizumskega režima za državljane južnih 

držav, zlasti držav demokratične 

tranzicije, kot je Tunizija, ter politik 

preselitve v vseh državah članicah; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Predlog spremembe  15 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 193 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 193a. poziva Unijo in države članice, naj 

razvojne cilje tisočletja postanejo njihove 

prednostne naloge v notranji politiki in 

pri njihovih odnosih s tretjimi državami; 

poudarja, da bo te cilje, zlasti kar zadeva 

izkoreninjenje revščine, dostop do 

izobraževanja za vse in enakost spolov, 

moč doseči le z vzpostavitvijo in krepitvijo 

javnih služb, ki bodo dostopne vsem; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Predlog spremembe  16 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 183 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

183. je zgrožen zaradi števila smrtnih žrtev 

v Sredozemskem morju, ki naj bi po 

podatkih Mednarodne organizacije za 

migracije v poročilu o usodnih potovanjih 

v letu 2013 doseglo tri tisoč, zaradi česar je 

to morje ena najnevarnejših regij na svetu 

za nezakonite priseljence; je zelo 

zaskrbljen zaradi poročil o zlorabah 

človekovih pravic priseljencev in prosilcev 

za azil, ki potujejo v EU; poziva Unijo in 

države članice, naj sodelujejo z ZN, 

regionalnimi mehanizmi, vladami in 

nevladnimi organizacijami, da bi se 

spopadle s temi vprašanji; poudarja, da je 

treba nujno razviti trdnejše, bolj solidarne 

in celovitejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali nujna vprašanja, povezana s 

priseljenci, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

sprejemne postopke po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj poglobijo 

183. je zgrožen zaradi števila smrtnih žrtev 

v Sredozemskem morju, ki naj bi po 

podatkih Mednarodne organizacije za 

migracije v poročilu o usodnih potovanjih 

v letu 2013 doseglo tri tisoč, zaradi česar je 

to morje ena najnevarnejših regij na svetu 

za nezakonite priseljence; je zelo 

zaskrbljen zaradi poročil o zlorabah 

človekovih pravic priseljencev in prosilcev 

za azil, ki potujejo v EU; poziva Unijo in 

države članice, naj končno sprejmejo 

potrebne ukrepe, da bi pomagale 

priseljencem, ki se na morju znajdejo v 

stiski, in preprečila številne smrtne žrtve; 

Unijo in njene države članice opozarja na 

njihove mednarodne obveznosti na 

področju iskanja in reševanja na morju; s 

tem v zvezi opozarja, da je treba v 

evropskih in mednarodnih vodah 

spoštovati načelo nevračanja, kar je 

potrdilo tudi Evropsko sodišče za 

človekove pravice; spominja na zavezo 

Komisije, da bo sprejela resnično celovit 

evropski pristop k priseljevanju in 

pripravila predloge za varne in zakonite 

načine za pridobitev zaščite v Evropi; 

poudarja, kako pomembno je čim prej 

uvesti vizume iz humanitarnih razlogov in 

zagotoviti nove možnosti za zakonito 
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sodelovanje in pravičneje porazdelijo 

breme med državami članicami, vključno 

s sprejemom in ponovnim naseljevanjem 

beguncev ter prispevki k iskalnim in 

reševalnim dejavnostim, da bi pomagali 

priseljencem v stiski na morju, ko ti 

poskušajo prispeti na obale EU; s tem v 

zvezi opozarja, da je treba v evropskih in 

mednarodnih vodah spoštovati načelo 

nevračanja, kar podpira tudi Evropsko 

sodišče za človekove pravice; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti; zato poziva 

države članice, naj v celoti izvajajo 

nedavno sprejet skupni azilni sveženj EU 

in skupno migracijsko zakonodajo; poziva 

države članice, naj sodelujejo v programih 

ponovnega naseljevanja in prispevajo k 

razvoju regionalnih programov zaščite na 

najbolj prizadetih območjih; poudarja, da 

se je treba spoprijeti s temeljnimi vzroki za 

priseljevanje; spodbuja Evropsko službo 

za zunanje delovanje in države članice, 

naj posebno pozornost namenijo državam, 

kjer se začenja trgovina z ljudmi in 

njihovo tihotapljenje, tranzitnim državam 

in namembnim državam; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico Unije 

in države članice, naj še okrepijo 

zunanjepolitično razsežnost Unije, 

sodelujejo z izvornimi in tranzitnimi 

državami, tudi s partnerskimi državami 

EU, predvsem v sredozemski regiji, ta 

vprašanja redno načenjajo v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v javnih 

izjavah ter čim bolj okrepijo sodelovanje s 

temi državami, da bi razbile nezakonite 

mreže za trgovino s priseljenci in se borile 

proti mafijskim združbam, ki služijo s 

tihotapljenjem ljudi; 

priseljevanje, da ljudem ne bo treba več 

tvegati življenja na poti v Evropo; 

poudarja, da je treba na ravni Unije in 

držav članic oblikovati bolj solidarne 

politike; zato poziva države članice, naj v 

celoti izvajajo nedavno sprejet skupni 

azilni sveženj EU in skupno migracijsko 

zakonodajo; poziva Komisijo, naj države 

članice spodbuja k dejavnejšemu 

sodelovanju v programih ponovnega 

naseljevanja; odločno nasprotuje temu, da 

bi boj proti trgovini z ljudmi in 

tihotapljenju služil kot pogajalsko 

sredstvo v odnosih med Unijo, državami 

članicami in tretjimi državami; opozarja, 

da sodelovanje na tem področju ne sme 

potekati na račun pravice moških, žensk 

in otrok, da poiščejo zaščito v Uniji, in ne 

sme prispevati h kršenju temeljnih pravic 

priseljencev in iskalcev azila; v zvezi s tem 

izraža precejšnje pomisleke glede 

tesnejšega sodelovanja z nekaterimi 

tretjimi državami, zlasti z državami 

Afriškega roga v okviru kartumskega 

procesa; 

Or. fr 

 

 


