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2. 9. 2015 A8-0230/4 

Pozměňovací návrh 4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. odsuzuje všechny formy násilí 

a diskriminace, k nimž dochází na území 

Evropské unie, a je znepokojen rostoucím 

počtem takových činů; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby přijaly konkrétní 

politické závazky, které povedou k boji 

proti všem formám rasismu, včetně 

antisemitismu, islamofobie, afrofobie 

a nesnášenlivosti vůči Romům; 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/5 

Pozměňovací návrh  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

116. s politováním poukazuje na 

opakované tragické ztráty na životech 
ve Středozemním moři a na úlohu, kterou 
hrají převaděči a obchodníci s lidmi, kteří 
migrantům upírají jejich základní práva; 
poukazuje na to, že EU a členské státy by 
se měly více zasadit o předcházení dalším 
tragédiím na moři; vyzývá EU a její 
členské státy, aby ze solidarity a úcty 
k základním právům přistěhovalců 
a žadatelů o azyl učinily základ migrační 
politiky EU, zejména:  

  

– zdůrazňuje, že je nutné do všech aspektů 
migrační politiky EU zapracovat otázku 
základních práv a provést zevrubné 
posouzení dopadu všech opatření 
a mechanismů v oblasti migrace, azylu 
a ochrany hranic na základní práva 
migrantů; vyzývá členské státy zejména 
k tomu, aby dodržovaly práva zranitelných 
migrantů;  

– zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
přijala komplexní přístup, který by upevnil 
jednotnost vnitřní a vnější politiky EU; 
vybízí EU a členské státy, aby ve všech 

116. odsuzuje skutečnost, že ve 
Středozemním moři i nadále umírá vysoký 

počet žadatelů o azyl a migrantů 

usilujících dostat se na území Evropské 

unie, a úlohu, kterou hrají převaděči 
a obchodníci s lidmi, kteří migrantům 
upírají jejich základní práva; poukazuje 
na to, že EU a členské státy by měly 
přijmout energická a závazná opatření 

s cílem zabránit dalším tragédiím na moři; 
vyzývá EU a její členské státy, aby ze 
solidarity a úcty k základním právům 
přistěhovalců a žadatelů o azyl učinily 
základ migrační politiky EU, zejména: 

– zdůrazňuje, že je nutné do všech aspektů 
migrační politiky EU zapracovat otázku 
základních práv a provést zevrubné 
posouzení dopadu všech opatření 
a mechanismů v oblasti migrace, azylu 
a ochrany hranic na základní práva 
migrantů; vyzývá členské státy zejména 
k tomu, aby dodržovaly práva zranitelných 
migrantů;  

– zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
přijala komplexní přístup, který by upevnil 
jednotnost vnitřní a vnější politiky EU; 
vybízí EU a členské státy, aby ve všech 
dvoustranných či mnohostranných 
dohodách o spolupráci uzavíraných 
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dvoustranných či mnohostranných 
dohodách o spolupráci uzavíraných 
se zeměmi, které nejsou členskými státy 
EU, včetně dohod o zpětném přebírání 
osob, partnerství v oblasti mobility a dohod 
o technické spolupráci, prosazovaly jako 
hlavní zásadu dodržování práv migrantů;  
– připomíná členským státům, že mají 
mezinárodní povinnost pomáhat lidem, 
kteří se ocitli na moři v nouzi;  

– vyzývá členské státy, aby změnily nebo 
přezkoumaly veškeré právní předpisy, 
které ukládají postihy osobám, jež na moři 
pomáhají migrantům v nouzi; 

– poukazuje na základní právo požádat 
o azyl; vybízí EU a členské státy, aby 
vyčlenily a zpřístupnily dostatečné zdroje 
k vytvoření nových bezpečných zákonných 
možností a postupů, které by žadatelům 
o azyl umožnily dostat se do Evropské 
unie, tak aby došlo k omezení rizik 
spojených s pokusy dostat se do EU 
nelegálně a aby bylo možné bojovat proti 
sítím obchodníků s lidmi a převaděčů, kteří 
mají prospěch z ohrožení života migrantů a 
z jejich pohlavního a pracovního 
vykořisťování;  

– vyzývá všechny členské státy, aby se 
účastnily programů EU zaměřených 
na přesídlování uprchlíků, a vybízí je 
k využívání humanitárních víz;  

– naléhavě žádá členské státy, aby 
v souladu se stávajícími zákony v oblasti 
základních práv a azylu zajistily důstojné 
podmínky přijímání migrantů, s tím, že 
zvláštní pozornost je nutné věnovat 
ohroženým osobám a omezování rizika 
sociálního vyloučení žadatelů o azyl; žádá 
Komisi, aby sledovala uplatňování 
společného evropského azylového systému 
(CEAS), zejména směrnice 2013/32/EU, 
a věnovala přitom zvláštní pozornost 
žadatelům o azyl, kteří vyžadují zvláštní 

se zeměmi, které nejsou členskými státy 
EU, včetně dohod o zpětném přebírání 
osob, partnerství v oblasti mobility a dohod 
o technické spolupráci, prosazovaly jako 
hlavní zásadu dodržování práv migrantů;  

– připomíná členským státům, že mají 
mezinárodní povinnost pomáhat lidem, 
kteří se ocitli na moři v nouzi;  

– vyzývá členské státy, aby změnily nebo 
přezkoumaly veškeré právní předpisy, 
které ukládají postihy osobám, jež na moři 
pomáhají migrantům v nouzi; 

– poukazuje na základní právo požádat 
o azyl; vybízí EU a členské státy, aby 
vyčlenily a zpřístupnily dostatečné zdroje 
k vytvoření nových bezpečných zákonných 
možností a postupů, které by žadatelům 
o azyl umožnily dostat se do Evropské 
unie, tak aby došlo k omezení rizik 
spojených s pokusy dostat se do EU 
nelegálně a aby bylo možné bojovat proti 
sítím obchodníků s lidmi a převaděčů, kteří 
mají prospěch z ohrožení života migrantů a 
z jejich pohlavního a pracovního 
vykořisťování;  

– vyzývá všechny členské státy, aby se 
účastnily programů EU zaměřených 
na přesídlování uprchlíků, a vybízí je 
k využívání humanitárních víz;  

– naléhavě žádá členské státy, aby 
v souladu se stávajícími zákony v oblasti 
základních práv a azylu zajistily důstojné 
podmínky přijímání migrantů, s tím, že 
zvláštní pozornost je nutné věnovat 
ohroženým osobám a omezování rizika 
sociálního vyloučení žadatelů o azyl; žádá 
Komisi, aby sledovala uplatňování 
společného evropského azylového systému 
(CEAS), zejména směrnice 2013/32/EU, 
a věnovala přitom zvláštní pozornost 
žadatelům o azyl, kteří vyžadují zvláštní 
procesní záruky; 
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procesní záruky; 

– vyzývá k vytvoření účinného 
harmonizovaného azylového systému EU, 
v jehož rámci by docházelo 
ke spravedlivému přerozdělování žadatelů 
o azyl mezi členské státy; 

– vyjadřuje lítost nad hlášenými případy 
násilného vracení osob na vnějších 
hranicích EU; připomíná členským státům 
jejich povinnost dodržovat zásadu 
nenavracení, jak ji uznává Ženevská 
úmluva a Evropský soud pro lidská práva, 
a zákaz hromadného vystěhovávání, který 
je uveden v článku 19 Listiny základních 
práv; vyzývá Komisi, její agentury 
a členské státy, aby zajistily dodržování 
těchto i jiných mezinárodních a unijních 
povinností;  

  

– vyzývá k vytvoření účinného 
harmonizovaného azylového systému EU, 
v jehož rámci by docházelo 
ke spravedlivému přerozdělování žadatelů 
o azyl mezi členské státy; 

– vyjadřuje lítost nad hlášenými případy 
násilného vracení osob na vnějších 
hranicích EU; připomíná členským státům 
jejich povinnost dodržovat zásadu 
nenavracení, jak ji uznává Ženevská 
úmluva a Evropský soud pro lidská práva, 
a zákaz hromadného vystěhovávání, který 
je uveden v článku 19 Listiny základních 
práv; vyzývá Komisi, její agentury 
a členské státy, aby zajistily dodržování 
těchto i jiných mezinárodních a unijních 
povinností;  

 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 116a. důrazně odsuzuje neschopnost Unie 

a jejích členských států dosáhnout 

politické dohody a nalézt odpověď, která 

by důstojně reprezentovala hodnoty 

a zásady právního státu, demokracie 

a dodržování a podpory lidských práv 

a vyřešila by tragickou situaci, v níž se již 

po mnoho let nacházejí migranti, 

uprchlíci a žadatelé o azyl, a stejně 

důrazně rovněž odsuzuje politickou 

reakci, která upřednostňuje přístup 

k migrační politice Unie a členských 

států, který je čím dál tím více 

bezpečnostní a represivní povahy, včetně 

podmínek přijímání osob a udělování 

azylu, a jehož symbolem je budování zdí 

a natahování ostnatého drátu 

a znemožňování legálního vycestování do 

Evropské unie, což vede k tomu, že mnozí 

žadatelé o azyl a migranti nemají jinou 

možnost než využívat čím dál tím 

nebezpečnější cesty, přičemž riskují svůj 

život a jsou vydání na milost převaděčům 

a obchodníkům s lidmi; 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 116b. žádá, aby bylo zastaveno 

vyjednávání všech druhů dohod s třetími 

zeměmi, které nezaručují ochranu 

uprchlíků a dodržování základních práv, 

jako jsou např. Eritrea, Súdán, Somálsko, 

Etiopie a Egypt, odkud uprchlíci prchají, 

a aby ukončily chartúmský a rabatský 

proces; dále požaduje, aby bylo vzhledem 

ke zprávám OSN a nevládních organizací 

o porušování lidských práv v těchto 

zemích pozastaveno poskytování veškeré 

finanční pomoci egyptskému 

a eritrejskému režimu;  

 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 116c. žádá Unii a členské státy, aby přijaly 

právní předpisy nezbytné k provedení 

zásady solidarity, jak je uvedena v článku 

80 SFEU; 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 117 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 117a. požaduje pozastavení stávajících 

dohod o zpětném přebírání osob 

a zastavení sjednávání nových dohod 

o zpětném přebírání osob, dokud nebude 

dokončeno jejich posouzení; vyzývá 

Komisi, aby konkrétním způsobem 

navázala na svou zprávu z roku 2011, 

v níž kritizovala opatření EU v oblasti 

zpětného přebírání osob a dohody se 

zeměmi mimo EU; odsuzuje skutečnost, že 

uzavírání dohod o liberalizaci vízového 

režimu či o partnerství se třetími zeměmi 

bývá stále častěji podmiňováno uzavřením 

dohody o zpětném přebírání osob; 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 135 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

135. lituje negativního vlivu, který má 
finanční, hospodářská a dluhová krize 
spolu s vynucenými rozpočtovými 

omezeními na ekonomická, občanská, 
sociální a kulturní práva, což často vede 
ke zvyšující se nezaměstnanosti, chudobě 
a nejistým pracovním a životním 

podmínkám a také k vyloučení a izolaci, 
zejména v členských státech, v nichž byly 

přijaty ekonomické ozdravné programy, 
a zdůrazňuje, že nedávná zpráva Eurostatu 
poukázala na to, že v současné době hrozí 
riziko chudoby a vyloučení u každého 

čtvrtého Evropana; 

135. odsuzuje a zdůrazňuje skutečnost, že 
politiky úsporných opatření, které byly 

přijaty a které jsou uplatňovány v reakci 

na hospodářskou a finanční krizi, vedly 
k porušování a zhoršování základních, 
ekonomických, sociálních a kulturních 

práv, zejména práva na zaměstnání, 

zdraví, sociální zabezpečení, vzdělání 
a bydlení, a právních předpisů v sociální 
oblasti, zejména v oblasti zaměstnanosti 

atd., jakož i ke snižování platů a důchodů 

a k větším nerovnostem, chudobě 
a nejistotě a ke zvyšování počtu 
nestandardních pracovních poměrů 

a případů vyloučení a izolace, které 
v zemích, jež se řídí pokyny trojky, 

memorandy Unie a ekonomickými 

ozdravnými programy, nebývají značných 
a nepřijatelných rozměrů; zdůrazňuje, že 
podle nedávné zprávy Eurostatu je 
v dnešní době každý čtvrtý evropský občan 

ohrožen chudobou a vyloučením; 

připomíná, že velmi nejistými životními 

podmínkami trpí především děti, ženy 

a starší osoby a že tyto podmínky vedou 

k časté deprivaci a porušování základních 

práv a svobod;  

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 135 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 135a. důrazně odsuzuje bezprecedentní 

rozklad ekonomických a sociálních práv, 

zejména v zemích ležících na okraji Unie, 

a autoritativní přijímání a uplatňování 

úsporných opatření, která ohrožují 

univerzální přístup k právům a způsobují, 

že některé skupiny osob, zejména migranti 

a žadatelé o azyl, jsou fakticky či právně 

zbaveny určitých základních práv; 

zdůrazňuje, že tato situace stále více 

podkopává základy našich společností 

a demokracie; odsuzuje výroky politických 

představitelů usilující učinit z ohrožených 

skupin obyvatelstva, zejména 

z přistěhovalců, obětní beránky; 

Or. fr 
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2. 9. 2015 A8-0230/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 137 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

137. zdůrazňuje, že orgány EU i členské 
státy, které ve svém systému sociálního 
zabezpečení a v hospodářství provedly 
strukturální reformy, mají vždy povinnost 
dodržovat tuto chartu a své mezinárodní 
závazky, a proto odpovídají za přijatá 
rozhodnutí; opakuje svou výzvu, aby 
ekonomické ozdravné programy byly 
uvedeny do souladu s cíli EU, které jsou 
stanoveny v článku 151 SFEU, včetně 
podpory zaměstnanosti a zlepšování 
životních a pracovních podmínek; opakuje, 
že je třeba zajistit, aby činnost orgánů EU 
a členských států vztahující se k opatřením 
přijímaným v reakci na krizi podléhala 
důsledné demokratické kontrole 
vykonávané s účinným zapojením 
parlamentů;  
 

137. zdůrazňuje, že orgány EU i členské 
státy, které ve svém systému sociálního 
zabezpečení a v hospodářství provedly 
strukturální reformy, mají vždy povinnost 
dodržovat tuto chartu a své mezinárodní 
závazky, a proto odpovídají za přijatá 
rozhodnutí a za sociální a hospodářské 
důsledky těchto rozhodnutí; opakuje svou 
výzvu, aby byly přijaty programy 
a opatření umožňující uskutečnit cíle EU, 
které jsou stanoveny v článku 151 SFEU, 
včetně podpory zaměstnanosti a zlepšování 
životních a pracovních podmínek; opakuje, 
že je třeba zajistit, aby činnost orgánů EU 
a členských států vztahující se k opatřením 
přijímaným v reakci na krizi podléhala 
důsledné demokratické kontrole 
vykonávané s účinným zapojením 
parlamentů;  
 

Or. fr 

 
 
 


