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2.9.2015 A8-0230/4 

Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46 a. obsoja vse oblike nasilja in 
diskriminacije, ki se dogajajo na ozemlju 

Evropske unije, in izraža zaskrbljenost 

nad povečevanjem njihovega števila; 

poziva Komisijo in države članice, naj se 

politično posebej obvežejo, da se bodo 

borile proti vsem oblikam rasizma, 

vključno z antisemitizmom, islamofobijo, 

afrofobijo in protiromskim sovraštvom; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Predlog spremembe  5 

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

Marisa Matias, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

116. obžaluje tragično in ponavljajočo se 
izgubo življenj v Sredozemlju ter vlogo 
tihotapcev in trgovcev z ljudmi, ki 
migrantom kratijo temeljne pravice; 
opozarja, da bi morala EU in države 
članice storiti več, da bi preprečile 
nadaljnje tragedije na morju; poziva EU in 
države članice, naj v središče migracijskih 
politik EU postavijo solidarnost in 
spoštovanje temeljnih pravic migrantov in 
prosilcev za azil ter zlasti;  

  

– poudarja, kako pomembno je temeljne 
pravice vključiti v vse vidike migracijskih 
politik EU in izvesti temeljito oceno 
učinkov vseh ukrepov in mehanizmov na 
področju migracije, azilne politike in 
nadzora meja na temeljne pravice 
migrantov; države članice poziva, naj zlasti 
upoštevajo pravice ranljivih migrantov;  

– izpostavlja potrebo po celostnem pristopu 
EU, ki bo zagotavljal skladnost med 
njenimi notranjimi in zunanjimi politikami; 
spodbuja EU in države članice, naj 
postavijo spoštovanje pravic migrantov v 
središče vseh dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov o sodelovanju, sklenjenih z 

116. obsoja dejstvo, da številni prosilci za 
azil in migranti, ki poskušajo priti v 

Evropsko unijo, še naprej umirajo v 
Sredozemlju, obsoja pa tudi vlogo 
tihotapcev in trgovcev z ljudmi, ki 
migrantom kratijo temeljne pravice ; 
opozarja, da bi morala EU in države 
članice sprejeti energične in zavezujoče 
ukrepe, da bi preprečile nadaljnje tragedije 
na morju; poziva EU in države članice, naj 
v središče migracijskih politik EU 
postavijo solidarnost in spoštovanje 
temeljnih pravic migrantov in prosilcev za 
azil ter zlasti; 

– poudarja, kako pomembno je temeljne 
pravice vključiti v vse vidike migracijskih 
politik EU in izvesti temeljito oceno 
učinkov vseh ukrepov in mehanizmov na 
področju migracije, azilne politike in 
nadzora meja na temeljne pravice 
migrantov; države članice poziva, naj zlasti 
upoštevajo pravice ranljivih migrantov;  

– izpostavlja potrebo po celostnem pristopu 
EU, ki bo zagotavljal skladnost med 
njenimi notranjimi in zunanjimi politikami; 
spodbuja EU in države članice, naj 
postavijo spoštovanje pravic migrantov v 
središče vseh dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov o sodelovanju, sklenjenih z 
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državami, ki niso članice EU, vključno s 
sporazumi o ponovnem sprejemu oseb, 
partnerstvi za mobilnost in sporazumi o 
tehničnem sodelovanju;  

– opozarja države članice na njihove 
mednarodne obveznosti pomagati osebam 
v nevarnosti na morju;  

– poziva države članice, naj spremenijo ali 
pregledajo vso zakonodajo, ki predvideva 
sankcije za osebe, ki pomagajo migrantom 
v nevarnosti na morju; 

– poudarja temeljno pravico do iskanja 
azila; spodbuja EU in države članice, naj 
odprejo nove varne in zakonite možnosti in 
poti za vstop prosilcev za azil v Evropsko 
unijo ter temu namenijo tudi dovolj 
sredstev, da bi tako zmanjšali tveganja, 
povezana s poskusi nezakonitega vstopa, in 
se spopadli z mrežami trgovine z ljudmi in 
tihotapljenja, ki kujejo dobičke z 
ogrožanjem življenj migrantov ter 
njihovim spolnim in delovnim 
izkoriščanjem;  

– poziva vse države članice, naj sodelujejo 
v programih EU za preselitev, in spodbuja 
k uporabi humanitarnih vizumov;  

– poziva države članice, naj zagotovijo 
primerne pogoje za sprejem, ki ustrezajo 
veljavnim temeljnim pravicam in azilni 
zakonodaji, obenem pa naj posebno 
pozornost namenijo ranljivim osebam in 
zmanjšajo tveganja za socialno 
izključenost prosilcev za azil; poziva 
Komisijo, naj spremlja izvajanje skupnega 
evropskega azilnega sistema, zlasti 
Direktive 2013/32/EU, in posebno 
pozornost namenijo prosilcem za azil, ki 
potrebujejo posebna procesna jamstva; 

– poziva k vzpostavitvi učinkovitega in 
usklajenega azilnega sistema v EU, da bi 
tako zagotovili pravično porazdelitev 
prosilcev za azil med državami članicami; 

državami, ki niso članice EU, vključno s 
sporazumi o ponovnem sprejemu oseb, 
partnerstvi za mobilnost in sporazumi o 
tehničnem sodelovanju;  

– opozarja države članice na njihove 
mednarodne obveznosti pomagati osebam 
v nevarnosti na morju;  

– poziva države članice, naj spremenijo ali 
pregledajo vso zakonodajo, ki predvideva 
sankcije za osebe, ki pomagajo migrantom 
v nevarnosti na morju; 

– poudarja temeljno pravico do iskanja 
azila; spodbuja EU in države članice, naj 
odprejo nove varne in zakonite možnosti in 
poti za vstop prosilcev za azil v Evropsko 
unijo ter temu namenijo tudi dovolj 
sredstev, da bi tako zmanjšali tveganja, 
povezana s poskusi nezakonitega vstopa, in 
se spopadli z mrežami trgovine z ljudmi in 
tihotapljenja, ki kujejo dobičke z 
ogrožanjem življenj migrantov ter 
njihovim spolnim in delovnim 
izkoriščanjem;  

– poziva vse države članice, naj sodelujejo 
v programih EU za preselitev, in spodbuja 
k uporabi humanitarnih vizumov;  

– poziva države članice, naj zagotovijo 
primerne pogoje za sprejem, ki ustrezajo 
veljavnim temeljnim pravicam in azilni 
zakonodaji, obenem pa naj posebno 
pozornost namenijo ranljivim osebam in 
zmanjšajo tveganja za socialno 
izključenost prosilcev za azil; poziva 
Komisijo, naj spremlja izvajanje skupnega 
evropskega azilnega sistema, zlasti 
Direktive 2013/32/EU, in posebno 
pozornost namenijo prosilcem za azil, ki 
potrebujejo posebna procesna jamstva; 

– poziva k vzpostavitvi učinkovitega in 
usklajenega azilnega sistema v EU, da bi 
tako zagotovili pravično porazdelitev 
prosilcev za azil med državami članicami; 
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– obžaluje poročila o incidentih nasilnega 
zavračanja migrantov na mejah EU; 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti, da spoštujejo načelo 
nevračanja, ki ga priznavata Ženevska 
konvencija in Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ter na prepoved 
kolektivnega izgona iz člena 19 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo, njene agencije in države 
članice, naj zagotovijo upoštevanje teh in 
drugih mednarodnih obveznosti in 
obveznosti EU;  

– obžaluje poročila o incidentih nasilnega 
zavračanja migrantov na mejah EU; 
opozarja države članice na njihove 
obveznosti, da spoštujejo načelo 
nevračanja, ki ga priznavata Ženevska 
konvencija in Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ter na prepoved 
kolektivnega izgona iz člena 19 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah; 
poziva Komisijo, njene agencije in države 
članice, naj zagotovijo upoštevanje teh in 
drugih mednarodnih obveznosti in 
obveznosti EU;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Predlog spremembe  6 

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

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 116 a. odločno obsoja nezmožnost Unije 
in njenih držav članic, da bi našle 

političen dogovor in bi se dostojanstveno 

odzvale v skladu z načeli pravne države, 

demokracije, spoštovanja in spodbujanja 

človekovih pravic ter bi naredile konec 

tragičnemu položaju, v katerem so že kar 

nekaj let migranti, begunci in prosilci za 

azil, odločno pa obsoja tudi njihov 

politični odgovor, ki na prvo mesto 

postavlja varnostni in bolj represiven 

pristop do migracijske politike Unije in 

držav članic, vključno s pogoji za sprejem 

in podelitev azila; ta pristop se kaže s 

postavljanjem zidov in bodeče žice ter s 

tem, da nihče ne želi predlagati legalnih 

poti za vstop v Evropsko unijo, posledica 

pa je, da številnim prosilcem za azil in 

migrantom ne preostane drugega, kot da 

iščejo vse bolj nevarne poti, na katerih je 

ogroženo njihovo življenje in kjer so 

prepuščeni tihotapcem in trgovcem z 

ljudmi; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Predlog spremembe  7 

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

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 116 b. poziva, naj se takoj prekinejo 
pogajanja o vseh sporazumih s tretjimi 

državami, ki ne jamčijo varnosti beguncev 

in ne spoštujejo temeljnih pravic, kot so 

Eritreja, Sudan, Somalija, Etiopija in 

Egipt, iz katerih bežijo begunci, in naj se 

prekineta proces iz Kartuma in proces iz 

Rabata; prav tako poziva k ustavitvi 

finančne pomoči egiptovskemu in 

eritrejskemu režimu, in sicer glede na 

poročila OZN in nevladnih organizacij o 

kršitvah človekovih pravic v teh dveh 

državah;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Predlog spremembe  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 116 c. poziva Unijo in države članice, naj 

sprejmejo ustrezne predpise za 

uresničevanje načela solidarnosti, kot ga 

opredeljuje člen 80 PDEU; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Predlog spremembe  9 

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

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 117 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 117 a. poziva k prekinitvi sedanjih 
sporazumov glede ponovnega sprejema ter 

pogajanj o novih tovrstnih sporazumih, 

dokler ni dokončno opravljena njihova 

ocena; poziva Komisijo, naj konkretno 

ukrepa v zvezi s kritičnim poročilom 

Parlamenta iz leta 2011 o sporazumih in 

ukrepih glede ponovnega sprejema, ki jih 

izvaja Unija skupaj s tretjimi državami; 

obsoja dejstvo, da se sklepanje 

sporazumov o liberalizaciji vizumskih 

režimov ali partnerstvu s tretjimi državami 

vse pogosteje pogojuje s sklenitvijo 

sporazuma o ponovnem sprejemu; 

Or. fr 



 

AM\1071414SL.doc  PE565.784v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
2.9.2015 A8-0230/10 

Predlog spremembe  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 135 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

135. obžaluje, da je finančna, 
gospodarska in dolžniška kriza, skupaj z 

uvedenimi proračunskimi omejitvami, 

negativno vplivala na gospodarske, 

državljanske, socialne in kulturne pravice, 

kar je pogosto privedlo do brezposelnosti, 

revščine in negotovih delovnih pogojev in 

življenjskih razmer ter tudi izključenosti 

in osamitve, zlasti v državah članicah, kjer 

so bili sprejeti programi za 

makroekonomsko prilagoditev, obenem pa 

poudarja, da nedavno sporočilo Eurostata 

kaže, da enega izmed štirih evropskih 

državljanov ogrožata revščina in 

izključenost; 

135. obsoja sprejete varčevalne politike, ki 
se izvajajo kot odgovor na gospodarsko in 

finančno krizo, saj se kot njihova 

posledica v državah, kjer nastopa trojka in 

se uporabljajo memorandumi Unije ali 

programi gospodarskega prilagajanja, 

kršijo in zmanjšujejo temeljne, 

ekonomske, socialne in kulturne pravice, 

med njimi zlasti pravico do zaposlitve, 

zdravja, socialnega varstva, izobraževanja 

in urejenega stanovanjskega vprašanja, 

kršijo se socialni, predvsem pa delovni idr. 

predpisi, znižujejo se plače in pokojnine, 

večajo se neenakosti, revščina, negotovost, 

atipične oblike zaposlitve, izključenost in 

osamljenost; poudarja, da iz nedavno 

objavljenega obvestila Eurostata izhaja, 

da danes revščina in izključenost grozita 

vsakemu četrtemu evropskemu 

državljanu; želi spomniti, da so žrtve zelo 

negotovih življenjskih razmer zlasti otroci, 

ženske in starejši ter da take razmere 

vodijo v številna prikrajšanja in kršitve 

svoboščin in temeljnih pravic;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Predlog spremembe  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, 

Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 135 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 135 a. odločno obsoja nezaslišano 

odpravljanje ekonomskih in socialnih 

pravic, zlasti v državah na obrobju Unije, 

ter avtoritarno sprejemanje in izvajanje 

varčevalnih ukrepov, ki ogrožajo 

univerzalni dostop do pravic, nekaterim 

skupinam oseb, zlasti migrantom in 

prosilcem za azil, pa dejansko ali po 

zakonu onemogočajo dostop do 

določenega števila temeljnih pravic; 

poudarja, da to stanje vedno bolj 

spodkopava temelje naše družbe in 

demokracije; obsoja izjave politikov, ki 

želijo skupine ranljivih prebivalcev, zlasti 

priseljencev, predstaviti kot grešne kozle; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Predlog spremembe  12 

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

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 
2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 137 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

137. poudarja, da morajo institucije EU in 
države članice pri izvajanju strukturnih 
reform v svojih socialnih in gospodarskih 
sistemih vedno upoštevati Listino in svoje 
mednarodne obveznosti ter so odgovorne 
za sprejete odločitve; ponovno poziva k 
uskladitvi programov za makroekonomsko 
prilagoditev s cilji Unije iz člena 151 
PDEU, vključno s spodbujanjem 
zaposlovanja in izboljšanjem življenjskih 
razmer in delovnih pogojev; ponavlja, da je 
treba pri ukrepih, ki jih v odziv na krizo 
sprejemajo institucije EU in države članice, 
zagotoviti popoln demokratični nadzor z 
učinkovitim sodelovanjem parlamentov;  

137. poudarja, da morajo institucije EU in 
države članice pri izvajanju strukturnih 
reform v svojih socialnih in gospodarskih 
sistemih vedno upoštevati Listino in svoje 
mednarodne obveznosti ter so odgovorne 
za sprejete odločitve in njihove družbene 
in gospodarske posledice; ponovno poziva 
k sprejetju programov in ukrepov, ki bodo 
omogočili izpolnjevanje ciljev Unije iz 
člena 151 PDEU, vključno s spodbujanjem 
zaposlovanja in izboljšanjem življenjskih 
razmer in delovnih pogojev; ponavlja, da je 
treba pri ukrepih, ki jih v odziv na krizo 
sprejemajo institucije EU in države članice, 
zagotoviti popoln demokratični nadzor z 
učinkovitim sodelovanjem parlamentov;  

Or. fr 

 
 


