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9.12.2015 A8-0344/7 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 54 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in 

tretjimi državami; kljub temu opozarja, da 

določbe o človekovih pravicah vseeno niso 

bile uvedene v trgovinske sporazume s 

tretjimi državami, ti sporazumi pa so v 

nekaterih primerih celo privedli do kršitev 

temeljnih ekonomskih in socialnih pravic, 

zlasti do siromašenja lokalnega 

prebivalstva in do grabežljivega 

prilaščanja virov s strani nadnacionalnih 

podjetij; ocenjuje, da so nujno potrebni 

mehanizmi predhodnega nadzora, ki bi se 

aktivirali pred sklenitvijo katerega koli 

okvirnega sporazuma in od katerih bi bila 

njegova sklenitev pravzaprav odvisna, saj 

bi bili njegova temeljna značilnost, 

potrebni pa so tudi mehanizmi 

naknadnega nadzora, ki bi omogočali 

konkretno ukrepanje ob kršitvah teh 

določb, tudi začasno prekinitev 

sporazuma; meni, da je poleg izvajanja 

teh določb treba vzpostaviti nove oblike 

sodelovanja, ki bodo omogočale 

gospodarski in socialni razvoj tretjih držav 

ob upoštevanju potreb prebivalstva; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 57 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 57a. znova poudarja, da bi morale biti 

dejavnosti podjetij iz EU v tretjih državah 

v celoti skladne z mednarodnimi standardi 

človekovih pravic; ob tem poziva države 

članice, naj zagotovijo, da se podjetja, za 

katera velja nacionalno pravo, ob 

ustanovitvi ali opravljanju dejavnosti v 

tretji državi ne bodo izognila spoštovanju 

človekovih pravic ter socialnih, 

zdravstvenih in okoljskih standardov, ki 

veljajo zanje; poziva Komisijo in države 

članice, naj sprejmejo ukrepe, ki se bodo 

uporabljali za evropska podjetja v primeru 

nespoštovanja teh standardov ali v 

primeru njihovega nezadovoljivega 

odškodovanja žrtev kršitev človekovih 

pravic, ko so za te kršitve neposredno ali 

posredno odgovorna;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. obžaluje to, kako so finančna in 

gospodarska kriza, kriza državnega dolga 

in sprejete proračunske omejitve 

negativno vplivale na ekonomske, 

državljanske, socialne in kulturne pravice 

ljudi, saj se je pogosto povečala 

brezposelnost, revščina, delovni in 

življenjski pogoji so postali bolj negotovi, 

povečala se je izključenost in osamljenost, 

zlasti v državah, kjer so bili sprejeti 

programi za gospodarsko prilagoditev; 

poudarja, da je OZN večkrat kritizirala 

način, kako so evropske institucije 

reševale vprašanje dolga, in njegove 

posledice na področju človekovih pravic; 

obžaluje, da praktično nobena država 

članica ni glasovala za resolucijo OZN z 

dne 10. septembra 2015 o priznanju 

pravice vsake države, da sama 

prestrukturira državni dolg; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 67 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 67a. je seznanjen s smernicami za boj 

proti terorizmu, ki sta jih pripravili ESZD 

in Komisija in jih je Svet odobril; 

obžaluje, da so politike boja proti 

terorizmu pretveza, pod katero se 

sprejemajo samo politike, ki so izključno 

represivne ter se uporabljajo za vse 

državljane in kršijo temeljne pravice in 

svoboščine; zahteva sprejetje pomembnih 

elementov za preprečevanje in izraža 

zaskrbljenost, ker se malo pozornosti 

posveča neodvisnim mehanizmom 

nadzora; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. opozarja, da je begunska kriza 

svetovni problem in da urad visokega 

komisarja za begunce danes število 

beguncev in razseljenih oseb ocenjuje na 

60 milijonov; izraža solidarnost z velikim 

številom beguncev in migrantov, ki 

doživljajo grobe kršitve človekovih pravic, 

medtem ko bežijo pred konflikti, 

represivni režimi, z brezpravnih območij 

in pred revščino; obsoja dejstvo, da so 

žrtve nasilnega zatiranja s strani mrež, ki 

organizirajo nezakonite migracije in 

trgovanje z ljudmi, za kar so posredno in 

neposredno odgovorni številni javni 

organi; opozarja, da so Unija in njene 

države članice soodgovorne za vojno, 

kaos, gospodarsko bedo, lakoto in smrt 

beguncev in migrantov, ki skušajo temu 

pobegniti; izraža tudi globoko obžalovanje 

zaradi tragične izgube življenj med ljudmi, 

ki želijo pridobiti azil v EU; svari Unijo in 

njene države članice pred postavljanjem 

ograj, ki prispevajo k širjenju 

tihotapljenja ljudi, in obžaluje, da poti, ki 

bi omogočale varen in zakonit dostop na 

ozemlje EU, ni dovolj; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poudarja, da se je treba nujno spopasti 

s temeljnimi vzroki migracijskih tokov, 

torej da je treba nasloviti zunanjo 

razsežnost begunske krize, med drugim z 

iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte v 

našem sosedstvu, s sodelovanjem in 

partnerstvom z vpletenimi tretjimi 

državami in prek zunanjih politik EU; 

poudarja, da je potreben celovit pristop k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj tesneje 

sodeluje z OZN, tudi z njenimi 

agencijami, pa tudi regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami, da bi se spopadli s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov in 

izboljšali razmere v begunskih taboriščih 

v bližini konfliktnih območij; znova poziva 

EU, naj zagotovi, da bodo vsi sporazumi o 

sodelovanju na področju priseljevanja in 

o ponovnem sprejemu z državami zunaj 

EU v skladu z mednarodnim pravom; 
spominja, da je celovita strategija o 

migracijah tesno povezana z razvojno in 

humanitarno politiko, med drugim z 

vzpostavitvijo humanitarnih koridorjev in 

izdajo humanitarnih vizumov, pa tudi 

drugimi zunanjimi politikami; je 

70. poudarja, da je treba odgovore na 

sedanjo krizo osnovati na načelih 

solidarnosti in celovitega pristopa za 

omogočanje varnih in zakonitih migracij 

ob polnem spoštovanju človekovih pravic 

in temeljnih vrednot; poziva Evropsko 

unijo in njene države članice, naj 

spodbujajo mir in zavračajo nasilna 

posredovanja; poudarja, da je potreben 

celovit pristop k migracijam, ki bo temeljil 

na človekovih pravicah, ter poziva EU, naj 

sodeluje z OZN, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; spominja, da mora biti del 

te celovite strategije tudi človekoljubna in 

razvojna pomoč; 
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seznanjen z operacijo pomorskih sil pod 

vodstvom Evropske unije – Sredozemlje 

(EUNAVFOR Med) zoper tihotapce in 

trgovce z ljudmi v Sredozemlju; poudarja 

tudi, da je treba nujno oblikovati 

odločnejše politike na ravni Unije, da se 

rešijo najnujnejša vprašanja v zvezi z 

migranti in begunci ter poišče učinkovit, 

pošten in trajnostni mehanizem za delitev 

bremen med državami članicami; 

opozarja na ukrepe za obravnavanje 

begunske krize, ki jih je Komisija 

predlagala 9. septembra 2015, kot je 

predvideni pregled dublinske uredbe; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poziva EU in države članice, naj v 

sklopu zunanje politike povečajo podporo 

za boj proti trgovini z ljudmi ter se posebej 

osredotočijo na zaščito žrtev, zlasti 

mladoletnikov; je trdno prepričan, da bi 

morala EU okrepiti sodelovanje s tretjimi 

državami in drugimi ustreznimi akterji, 

kar bo prispevalo k izmenjavi praktičnih 

zgledov in razbitju mednarodnih 

tihotapskih mrež; ponovno opozarja, da 

morajo vse države članice EU izvajati 

direktivo o preprečevanju trgovine z 

ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih 

žrtev
1
 in strategijo EU za odpravo trgovine 

z ljudmi za obdobje 2012–2016
2
; 

71. je zaskrbljen zaradi vse številnejših 

pogajanj o migracijski politiki, v katerih 

se povezujejo razvoj, sporazumi o 

ponovnem sprejemu in vračanju; še 

posebej obsoja sedanja pogajanja z 

državami, ki odkrito kršijo človekove 

pravice, kot so Turčija, Sudan in Eritreja; 

ob tem poziva k prekinitvi izvajanja vseh 

sporazumov o ponovnem sprejemu, 

sklenjenih z državami, ki ne spoštujejo 

temeljnih človekovih pravic; zavrača vsak 

poskus eksternalizacije migracijske 

politike Evropske unije in ob tem obsoja 

predloge držav članic in Komisije o tem, 

da bi se v tretjih državah odprli centri za 

obravnavo prošenj za azil ali pridržanje; 
poziva države članice, naj spoštujejo 

mednarodno načelo nevračanja prosilcev 

za azil; poziva k takojšnjemu sprejetju 

posebnih ukrepov za zagotavljanje zaščite 

ranljivih skupin, zlasti invalidov, 

mladoletnikov brez spremstva in mladih 

žensk; 

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

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_

2012-2016_1.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SL:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
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Or. fr 

 

 


