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9. 12. 2015 A8-0344/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 54a. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; zdůrazňuje nicméně, že tyto 

doložky nebyly začleněny do obchodních 

dohod se třetími zeměmi a tyto dohody 

mohou vést dokonce k porušování 

základních ekonomických a sociálních 

práv, včetně prohloubení chudoby 

dotčeného obyvatelstva a monopolizace 

zdrojů nadnárodními společnostmi; 

pokládá mimoto za potřebné podmínit 

uzavření jakékoli rámcové dohody 

zavedením ex ante monitorovacích 

mechanismů, jako nedílné součásti 

dohody, ještě před jejím uzavřením a 

zavést ex post monitorovací mechanismy, 

které umožní vyvodit konkrétní důsledky 

z porušení těchto ustanovení, včetně 

případného pozastavení platnosti 

dotčených dohod; domnívá se, že kromě 

těchto doložek je nutné zavést nové formy 

spolupráce, které umožní hospodářský 

a sociální rozvoj třetích zemí podle potřeb 

jejich obyvatelstva; 

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 57 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 57a. znovu zdůrazňuje, že činnosti 

společností EU působících ve třetích 

zemích by měly být plně v souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; vyzývá proto členské státy, 

aby dbaly na to, aby se podniky, na něž se 

vztahuje jejich vnitrostátní právo, 

nevyhýbaly povinnosti dodržovat lidská 

práva a sociální, zdravotní 

a environmentální normy, jimž podléhají, 

když se usadí nebo když provádějí svou 

činnost ve třetí zemi; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby přijaly nezbytná 

opatření vůči evropským podnikům, které 

tyto normy nedodržují a které navíc 

náležitě neodškodňují oběti porušování 

lidských práv, za něž jsou přímo či 

nepřímo zodpovědné;  

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 63a. vyjadřuje politování nad tím, jak 

finanční a hospodářská krize a krize 

státního dluhu, spolu s uplatňovanými 

rozpočtovými omezeními, negativně 

ovlivňují ekonomická, občanská, sociální 

a kulturní práva lidí a často vedou k 

rostoucí nezaměstnanosti, chudobě a 

nejistým pracovním a životním 

podmínkám, k vyloučení a k izolaci, 

zejména v zemích, v nichž byly přijaty 

ekonomické ozdravné programy; 

zdůrazňuje, že OSN opakovaně kritizovala 

způsob, jakým evropské orgány přistupují 

k otázce dluhu, a důsledky tohoto přístupu 

pro lidská práva; vyjadřuje politování nad 

tím, že téměř žádný členský stát 

nehlasoval pro rezoluci OSN ze dne 10. 

září 2015, která uznává právo každého 

státu na restrukturalizaci svého státního 

dluhu; 

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 67 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67a. bere na vědomí pokyny týkající se 

boje proti terorismu vypracované ESVČ 

a Komisí a schválené Radou; vyjadřuje 

politování nad tím, že politiky boje proti 

terorismu jsou záminkou k tomu, aby se 

zaváděly politiky čistě represivní, které se 

uplatňují vůči všem občanům a porušují 

základní práva a svobody; vyzývá 

k zavedení důležitých prvků prevence a je 

znepokojen skutečností, že není věnována 

dostatečná pozornost mechanismům 

nezávislé kontroly; 

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 69a. připomíná, že uprchlická krize je 

celosvětovým problémem a že Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

odhaduje současný počet uprchlíků 

a vysídlených osob ve světě na 60 milionů; 

vyjadřuje svou solidaritu s velkým počtem 

uprchlíků a migrantů, kteří jsou vystaveni 

závažnému porušování lidských práv, když 

utíkají před konflikty a represivními 

režimy, z oblastí bezpráví a bídy; odsuzuje 

skutečnost, že jsou oběťmi násilných 

represí proti sítím nelegální migrace a 

obchodování s lidmi, za něž nesou přímou 

i nepřímou odpovědnost mnohé veřejné 

orgány; připomíná, že Unie a její členské 

státy mají odpovědnost za válku, chaos, 

ekonomickou bídu, hlad a smrt uprchlíků 

a migrantů, kteří ze z těchto podmínek 

snaží uniknout; vyjadřuje rovněž hluboké 

politování nad tragickými ztrátami na 

životech lidí hledajících azyl v Unii; 

varuje Unii a její členské státy před 

stavěním plotů, které napomáhají 

obchodu s lidmi, a vyjadřuje politování 

nad nedostatkem možností bezpečného 

a zákonného přístupu na území EU; 

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné řešit 

základní příčiny migračních toků, a 

zabývat se tudíž vnějším rozměrem 

uprchlické krize, včetně nalezení 

udržitelných řešení konfliktů v našem 

sousedství, a to rozvíjením spolupráce a 

partnerství s dotčenými třetími zeměmi a 

prostřednictvím vnějších politik EU; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv, a vyzývá EU, aby posílila 

svou spolupráci s OSN, včetně jejích 

agentur, jakož i s regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi s cílem řešit základní příčiny 

migračních toků a zlepšit situaci v 

uprchlických táborech v blízkosti oblastí 

konfliktu; znovu vyzývá EU, aby zajistila, 

že veškeré dohody o spolupráci v oblasti 

migrace a zpětném přebírání osob se státy, 

které nejsou členy EU, budou v souladu 

s mezinárodním právem; připomíná, že 

globální strategie v oblasti migrace úzce 

souvisí s rozvojovými a humanitárními 

politikami, včetně vytváření 

humanitárních koridorů a udělování víz 

z humanitárních důvodů, jakož i s jinými 

vnějšími politikami; bere na vědomí 

70. zdůrazňuje, že odpověď na současnou 

krizi se musí opírat o zásady solidarity 

a o globální strategii podporující 

bezpečnou legální migraci a plně 

respektující lidská práva a základní 

hodnoty; žádá Evropskou unii a její 

členské státy, aby prosazovaly mír a 

odmítaly násilné zásahy; zdůrazňuje, že je 

nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv, a vyzývá EU, aby spolupracovala 

s OSN, s regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

připomíná, že tato globální strategie 

zahrnuje i humanitární a rozvojovou 

pomoc; 
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operaci námořních sil pod vedením 

Evropské unie – Středomoří 

(EUNAVFOR) zaměřenou proti 

převaděčům lidí a obchodníkům s lidmi ve 

Středomoří; zdůrazňuje rovněž, že je 

naléhavě zapotřebí vypracovat na úrovni 

Unie důraznější politiky, aby bylo možné 

řešit naléhavé problémy spojené 

s migranty a uprchlíky a nalézt efektivní, 

spravedlivý a udržitelný mechanismus 

sdílení zátěže mezi členskými státy; 

vyzdvihuje opatření navržená Komisí dne 

9. září 2015 za účelem řešení uprchlické 

krize, jako je např. plánovaná revize 

dublinského nařízení; 

Or. fr 
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9. 12. 2015 A8-0344/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vyzývá EU a členské státy, aby 

prostřednictvím vnějších politik zvýšily 

svou podporu boji proti obchodování s 

lidmi, se zvláštním důrazem na ochranu 

obětí, zejména nezletilých; je pevně 

přesvědčen, že by EU měla posílit 

spolupráci se třetími zeměmi a dalšími 

relevantními subjekty, která by se 

zaměřila na výměnu osvědčených postupů 

a přispěla k rozbití mezinárodních sítí 

obchodníků; znovu opakuje, že je třeba, 

aby všechny členské státy EU prováděly 

směrnici EU o prevenci obchodování s 

lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
1
 a 

strategii EU pro vymýcení obchodu s 

lidmi na období let 2012–2016
2
; 

 

71. vyjadřuje své znepokojení nad 

zvyšujícím se počtem jednání o migrační 

politice, v nichž se spojuje rozvoj, dohody 

o zpětném přebírání a navracení; 

odsuzuje zvláště probíhající jednání se 

zeměmi, které otevřeně potlačují lidská 

práva, jako je Turecko, Súdán a Eritrea; 

žádá v této souvislosti o pozastavení 

veškerých dohod o zpětném přebírání se 

zeměmi, které nedodržují základní lidská 

práva; odmítá veškeré pokusy o 

externalizaci migračních politik Evropské 

unie a v této souvislosti odsuzuje návrhy 

členských států a Komise týkající se 

zřízení středisek pro zpracování žádostí o 

azyl či zadržovacích středisek ve třetích 

zemích; vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly mezinárodní zásadu 

nenavracení žadatelů o azyl;  naléhavě 

žádá, aby byla přijata specifická opatření s 

cílem zajistit ochranu zranitelného 

obyvatelstva, zejména osob se zdravotním 

postižením, osamělých nezletilých osob a 

mladých žen; 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:cs:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52012DC0286  
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Or. fr 

 

 

 


