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Poročilo A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 

2015/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 55a. obžaluje, da je dejstvo, da so 

mednarodni sporazumi EU pogojeni s 

spoštovanjem človekovih pravic, le 

propaganda, saj ni vzpostavljeno 

učinkovito spremljanje njihovega 

izvajanja; poziva, naj se pristojnemu 

odboru Parlamenta predložijo poročila o 

vidikih človekovih pravic v sporazumih; 

istočasno zavrača, da EU nalaga sankcije 

tretjim državam, da bi zaščitila svoje 

geopolitične in gospodarske interese 

neodvisno od humanitarnih razmer; 

Or. en 
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Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 
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Predlog resolucije 

Odstavek 120 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 120a. odločno zavrača vsako vojaško 

intervencijo, ki poteka pod pretvezo 

nudenja pomoči v humanitarnih krizah 

ali prevzemanja odgovornosti za zaščito; 

poudarja, da so vojaške intervencije v 

različnih državah v zadnjih letih služile 

zgolj povečevanju humanitarnih kriz in so 

vodile k poslabšanju človekovih pravic v 

teh državah; 

Or. en 
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Poročilo A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 

2015/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 77a. poziva k spoštovanju temeljnih pravic 

prebivalcev Zahodne Sahare, vključno s 

svobodo združevanja, izražanja in 

zbiranja; zahteva izpustitev vseh političnih 

zapornikov zahodnosaharskega ljudstva; 

zahteva, da se poslancem, neodvisnim 

opazovalcem, nevladnim organizacijam in 

medijem dovoli dostop do ozemelj 

Zahodne Sahare; poziva OZN, naj svoji 

mirovni misiji MINURSO podeli mandat 

za človekove pravice, kakršnega imajo 

njene mirovne misije drugod po svetu; 

podpira pravično in dokončno rešitev 

konflikta v Zahodni Sahari na podlagi 

pravice zahodnosaharskega ljudstva do 

samoodločbe v skladu z ustreznimi 

resolucijami OZN; 

Or. en 

 

 


