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9.12.2015 A8-0344/7 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  54a. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; 

subliniază totuși eșecul introducerii 

acestora în acordurile comerciale cu țările 

terțe, în măsura în care aceste acorduri 

au putut chiar să conducă la încălcarea 

drepturilor economice și sociale 

fundamentale și, în special, la sărăcirea 

populațiilor în cauză și la acapararea 

resurselor de către întreprinderile 

transnaționale; mai mult, consideră 

necesară instituirea unor mecanisme de 

control care să acționeze înainte de 

încheierea unui acord-cadru și care să fie 

fundamentale pentru încheierea acestuia, 

precum și instituirea unor mecanisme de 

control care să acționeze ulterior 

încheierii acordului și care să ducă la 

consecințe concrete, inclusiv la 

suspendarea acordului, în cazul încălcării 

clauzelor respective; consideră că, pe 

lângă aceste clauze, este necesară 

stabilirea de noi cooperări care să permită 

dezvoltarea economică și socială a țărilor 

terțe în funcție de nevoile populației; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  57a. reafirmă că activitățile 

întreprinderilor din UE care desfășoară 

activități în țări terțe ar trebui să fie în 

deplină conformitate cu standardele 

internaționale în materie de drepturile 

omului; în acest sens, invită statele 

membre să se asigure că întreprinderile 

care intră sub incidența dreptului lor 

național nu ignoră drepturile omului sau 

standardele sociale, de sănătate și de 

protecție a mediului care li se aplică 

atunci când își stabilesc sediul sau își 

desfășoară activitatea într-o țară terță; 

solicită Comisiei și statelor membre să 

adopte măsurile care se impun împotriva 

întreprinderilor europene care nu 

respectă aceste standarde sau care  nu 

oferă indemnizații suficiente victimelor 

încălcărilor drepturilor omului care țin 

direct sau indirect de responsabilitatea 

lor;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  63a. regretă modul în care criza 

financiară și economică și criza datoriei 

suverane, precum și restricțiile bugetare 

adoptate, au afectat negativ drepturile 

economice, civile, sociale și culturale ale 

persoanelor, agravând adesea șomajul, 

sărăcia și caracterul precar al condițiilor 

de trai și de muncă, precum și 

excluziunea și izolarea, în special în țările 

în care au fost adoptate programe de 

ajustare economică; subliniază faptul că 

ONU a criticat în repetate rânduri 

gestionarea de către instituțiile europene 

a problemei datoriei și a consecințelor 

sale în materie de drepturi ale omului; 

regretă faptul că foarte puține dintre 

statele membre ale UE au votat rezoluția 

din 10 septembrie 2015 a ONU care 

recunoaște în special dreptul tuturor 

statelor de a-și restructura datoria 

suverană; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  67a. ia act de documentul de orientare în 

ceea ce privește combaterea terorismului, 

elaborat de SEAE și de Comisie și aprobat 

de Consiliu; regretă faptul că politicile de 

luptă împotriva terorismului sunt folosite 

ca pretexte pentru adoptarea unor politici 

pur represive, care se aplică tuturor 

cetățenilor și încalcă drepturile și 

libertățile fundamentale; solicită 

instituirea unor importante măsuri 

preventive și își manifestă îngrijorarea cu 

privire la atenția scăzută acordată 

mecanismelor de control independente; 

Or. fr 



 

AM\1081337RO.doc  PE573.401v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0344/11 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  69a. amintește că criza refugiaților este o 

problemă mondială, că UNHCR a 

recenzat în prezent 60 de milioane de 

refugiați și de persoane strămutate la 

nivel mondial; își exprimă solidaritatea cu 

numărul mare de refugiați și migranți 

care sunt supuși unor încălcări grave ale 

drepturilor omului în fuga lor de 

conflicte, de regimurile represive, de 

zonele de anarhie și de mizerie; 

condamnă faptul că aceștia sunt victime 

ale reprimărilor violente ale rețelelor de 

imigrație clandestină și de trafic de ființe 

umane, în care un anumit număr de 

autorități publice sunt responsabile în 

mod direct sau indirect; amintește că UE 

și statele sale membre au o 

responsabilitate privind războiul, haosul, 

mizeria economică, foametea și moartea 

refugiaților și a migranților care încearcă 

să scape de acestea își exprimă, de 

asemenea, regretul profund pentru 

pierderile tragice de vieți omenești în 

rândul persoanelor care solicită azil în 

UE; atenționează UE și statele sale 

membre cu privire la construirea de 

garduri care contribuie la intensificarea 

activității de trafic de persoane și regretă 
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insuficiența căilor de acces sigur și legal 

pe teritoriul UE; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 70 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

70. subliniază nevoia urgentă de a aborda 

cauzele profunde ale fluxurilor de 

migrație și, prin urmare, de a aborda 

dimensiunea externă a crizei refugiaților, 

inclusiv prin găsirea unor soluții 

sustenabile la conflictele din vecinătatea 

noastră prin consolidarea cooperării și 

parteneriatului cu țările terțe în cauză și 

prin politicile externe ale UE; subliniază 

necesitatea unei abordări globale a 

migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să își consolideze colaborarea 

cu ONU și cu agențiile sale, precum și cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile pentru a aborda cauzele 

profunde ale fluxurilor de migrație și 

pentru a îmbunătăți concret situația din 

taberele de refugiați din apropierea 

zonelor de conflict; își reiterează apelul 

adresat UE de a se asigura că toate 

acordurile de cooperare și readmisie în 

materie de migrație încheiate cu statele 

din afara UE respectă dreptul 

internațional; reamintește că o strategie 

globală privind migrația este strâns legată 

de politicile în materie de dezvoltare și 

politicile umanitare, inclusiv crearea de 

coridoare umanitare și eliberarea de vize 

70. subliniază că pentru criza actuală 

trebuie să se găsească soluții pe baza 

principiilor solidarității și a unei strategii 

mondiale favorabile unei migrații sigure 

și legale, cu respectarea deplină a 

drepturilor omului și a valorilor 

fundamentale; solicită Uniunii Europene 

și statelor sale membre să promoveze 

pacea și să respingă intervențiile violente; 

subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; amintește că această abordare 

globală se realizează, de asemenea, prin 

intermediul ajutorului umanitar și al 

asistenței pentru dezvoltare; 
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pe motive umanitare, precum și alte 

politici externe; ia act de operațiunea 

mediteraneeană a forței navale a Uniunii 

Europene împotriva contrabandiștilor și 

traficanților în Marea Mediterană 

(EUNAVFOR Med); subliniază, de 
asemenea, nevoia urgentă de a dezvolta 

politici mai puternice la nivelul Uniunii 
pentru a face față chestiunilor presante 

referitoare la migranți și refugiați și 

pentru a găsi un mecanism eficient, corect 

și durabil de împărțire a sarcinilor între 

statele membre; subliniază măsurile 

propuse de Comisie la 9 septembrie 2015 

pentru a aborda criza refugiaților, cum ar 

fi revizuirea preconizată a regulamentului 

de la Dublin; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Amendamentul  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  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 71 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

71. solicită UE și statelor membre să își 

intensifice sprijinul în combaterea 

traficului de ființe umane, prin 

intermediul politicilor externe, axându-se 

în special pe protecția victimelor, 

îndeosebi a minorilor; crede cu tărie că 

UE ar trebui să își consolideze cooperarea 

cu țările terțe și cu alți actori relevanți 

pentru a face schimb de bune practici și a 

contribui la desființarea rețelelor 

internaționale de trafic; reiterează 

necesitatea ca toate statele membre ale 

UE să pună în aplicare Directiva UE 

privind prevenirea și combaterea 

traficului de persoane și protejarea 

victimelor acestuia
1
 și Strategia UE 

pentru perioada 2012-2016 în vederea 

eradicării traficului de persoane
2
; 

71. este preocupat de creșterea numărului 

de negocieri referitoare la politica în 

domeniul migrației, care corelează 

dezvoltarea cu acordurile de readmisie și 

cu cele de returnare; condamnă în special 

negocierile în curs cu țări care încalcă 

vizibil drepturile omului, precum Turcia, 

Sudanul și Eritreea; solicită, în acest 

sens, suspendarea tuturor acordurilor de 

readmisie cu țările care nu respectă 

drepturile fundamentale ale omului; 

respinge orice încercare de externalizare 

a politicilor UE privind migrația și, în 

consecință, condamnă propunerile 

statelor membre și ale Comisiei de 

înființare în țări terțe a unor centre de 

prelucrare a cererilor de azil sau de 

detenție; invită statele membre să respecte 

principiul internațional de nereturnare a 

solicitanților de azil; solicită insistent 

luarea de măsuri specifice prin care să se 

asigure protecția populațiilor vulnerabile 

și în special a persoanelor cu handicap, a 

minorilor izolați și a femeilor tinere; 

Or. fr 

 


