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8.1.2020 A9-0051/2

Pozměňovací návrh 2
Thierry Mariani
za skupinu ID

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace v 
souvislosti s etnickou příslušností, státní 
příslušností, sociálním původem, kastou, 
náboženským vyznáním, přesvědčením, 
jazykem, věkem, pohlavím, sexuální 
orientací a genderovou identitou, které 
jsou dosud běžné v mnoha zemích 
a společnostech; je vážně znepokojen čím 
dál netolerantnějšími a nenávistnějšími 
reakcemi směřujícími na ty, kteří jsou 
obětmi těchto porušování lidských práv; 
žádá, aby byly osoby odpovědné za 
takovéto jednání pohnány k zodpovědnosti;

11. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace v 
souvislosti s etnickou příslušností, státní 
příslušností, sociálním původem, kastou, 
náboženským vyznáním, přesvědčením, 
jazykem, věkem, pohlavím a sexuální 
orientací, které jsou dosud běžné v mnoha 
zemích a společnostech; je vážně 
znepokojen čím dál netolerantnějšími 
a nenávistnějšími reakcemi směřujícími na 
ty, kteří jsou obětmi těchto porušování 
lidských práv; žádá, aby byly osoby 
odpovědné za takovéto jednání pohnány 
k zodpovědnosti;
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8.1.2020 A9-0051/3

Pozměňovací návrh 3
Thierry Mariani
za skupinu ID

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 převyšuje 
70 milionů, z toho 26 milionů činí 
uprchlíci, 41 milionů činí vnitřně vysídlené 
osoby a 3,5 milionu činí žadatelé o azyl10; 
dále konstatuje, že celosvětově je na 12 
milionů osob bez státní příslušnosti; 
zastává názor, že války, konflikty, 
terorismus, násilí, politický útlak, 
pronásledování z důvodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, chudoba 
a nedostatek vody a potravin rozněcují 
rizika vypuknutí nových konfliktů 
a dalšího vysídlování obyvatelstva; je si 
vědom toho, že dopady změny klimatu na 
životní prostředí, jako je ještě omezenější 
přístup k nezávadné pitné vodě, mohou 
ještě zhoršit vysídlování obyvatelstva;

_________________
10 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

12. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 převyšuje 
70 milionů, z toho 26 milionů činí 
uprchlíci, 41 milionů činí vnitřně vysídlené 
osoby a 3,5 milionu činí žadatelé o azyl10; 
dále konstatuje, že celosvětově je na 12 
milionů osob bez státní příslušnosti; 
zastává názor, že války, konflikty, 
terorismus, násilí, politický útlak, 
pronásledování z důvodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, chudoba 
a nedostatek vody a potravin rozněcují 
rizika vypuknutí nových konfliktů 
a dalšího vysídlování obyvatelstva; je si 
vědom toho, že dopady změny klimatu na 
životní prostředí, jako je ještě omezenější 
přístup k nezávadné pitné vodě, mohou 
ještě zhoršit vysídlování obyvatelstva; 
podtrhuje, že je nutné podporovat „právo 
na setrvání ve své vlasti“;
_________________
10 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Pozměňovací návrh 4
Thierry Mariani
za skupinu ID

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků – online i offline – jsou jádrem 
odolných demokratických společností; 
odsuzuje zneužívání legitimních cílů, jako 
je boj proti terorismu, bezpečnost státu a 
vymáhání práva, k omezování svobody 
projevu; odsuzuje mediální propagandu a 
dezinformace namířené proti menšinám; 
žádá, aby byly zavedeny nejlepší možné 
mechanismy ochrany proti nenávistným 
projevům a radikalizaci, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě, 
zejména ze strany autoritářských států a 
nestátních subjektů, jako jsou teroristické 
skupiny, tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec pro boj s hybridními 
hrozbami, mezi něž patří i kybernetické 
útoky a informační válka, aniž by ovšem 
byla ohrožena základní práva; připomíná, 
že sdělovací prostředky by měly odrážet 
pluralitu rozmanitých názorů a podporovat 
princip nediskriminace a řídit se jím; v 
tomto ohledu zdůrazňuje, že příslušníci 
národnostních menšin by měli mít ničím 
neomezený přístup k vysílacím médiím, 
včetně vysílání v jejich vlastním jazyce;

14. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků – online i offline – jsou jádrem 
odolných demokratických společností; 
odsuzuje zneužívání legitimních cílů, jako 
je boj proti terorismu, bezpečnost státu a 
vymáhání práva, k omezování svobody 
projevu; připomíná, že sdělovací 
prostředky by měly odrážet pluralitu 
rozmanitých názorů a podporovat princip 
nediskriminace a řídit se jím; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že příslušníci 
národnostních menšin by měli mít ničím 
neomezený přístup k vysílacím médiím, 
včetně vysílání v jejich vlastním jazyce;
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8.1.2020 A9-0051/5

Pozměňovací návrh 5
Thierry Mariani
za skupinu ID

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. poukazuje na důležitost svých 
usnesení týkající se porušování lidských 
práv, demokracie a právního státu a práce 
svého podvýboru pro lidská práva; 
důrazně doporučuje, aby Komise a ESVČ 
posílily svou spolupráci s tímto 
podvýborem Parlamentu, aby mu 
umožnily se aktivně podílet na 
připravovaném akčním plánu a 
monitorovat jeho naplňování; vyzývá 
ESVČ, aby Parlamentu pravidelně 
podávala zprávy o následných opatřeních, 
která přijala v návaznosti na veškerá 
naléhavá usnesení a/nebo na doporučení 
v nich;

vypouští se

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Pozměňovací návrh 6
Thierry Mariani
za skupinu ID
Lars Patrick Berg

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. žádá EU a její členské státy, aby i 
nadále navazovaly spojenectví a 
prohlubovaly spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, 
aby se podařilo docílit pozitivní změny ve 
věci svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zejména v konfliktních 
oblastech, kde jsou náboženské skupiny, 
např. křesťané na Blízkém východě, 
obzvlášť zranitelné; plně podporuje praxi 
EU ujímat se iniciativy při přijímání 
tematických rezolucí Rady OSN pro lidská 
práva a Valného shromáždění OSN, jež 
se týkají svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení;

43. žádá EU a její členské státy, aby i 
nadále navazovaly spojenectví a 
prohlubovaly spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, 
aby se podařilo docílit pozitivní změny ve 
věci svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zejména v konfliktních 
oblastech, kde jsou náboženské skupiny 
obzvlášť zranitelné, a současně aby 
zajišťovaly zvláštní a dlouhodobou 
podporu křesťanům na Blízkém východě 
a nepřijímaly žádné závazky, jež by tyto 
křesťanské komunity poškozovaly; plně 
podporuje praxi EU ujímat se iniciativy při 
přijímání tematických rezolucí Rady OSN 
pro lidská práva a Valného shromáždění 
OSN, jež se týkají svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Pozměňovací návrh 7
Thierry Mariani
za skupinu ID

Zpráva A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a politice Evropské unie v této 
oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, autoritářské 
režimy, pronásledování, sítě organizátorů 
nelegální migrace, obchodování s lidmi, 
pašeráctví, chudoba, ekonomická 
nerovnost a změna klimatu, a nalézt 
dlouhodobá řešení založená na 
respektování lidských práv a důstojnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné vytvářet legální 
cesty a trasy pro migraci a tam, kde je to 
možné, usnadňovat dobrovolné návraty, a 
to i v souladu se zásadou nenavracení;

56. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, autoritářské 
režimy, pronásledování, sítě organizátorů 
nelegální migrace, imigrační pobídky, 
obchodování s lidmi, pašeráctví, chudoba, 
ekonomická nerovnost a změna klimatu, 
nalézt dlouhodobá řešení založená na 
respektování lidských práv a důstojnosti a 
zřizovat zařízení pro dobrovolné návraty;

Or. en


