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8.1.2020 A9-0051/2

Amandman 2
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 11.

Prijedlog rezolucije Izmjena

11. skreće pozornost na slučajeve 
progona i diskriminacije povezane s 
etničkom pripadnošću, nacionalnošću, 
društvenom klasom, kastom, 
vjeroispoviješću, uvjerenjem, jezikom, 
dobi, spolom, seksualnošću i rodnim 
identitetom, koji su i dalje rašireni u 
mnogim zemljama i društvima; ozbiljno je 
zabrinut zbog sve snažnijih netolerantnih i 
mrzilačkih napada na žrtve tih slučajeva 
kršenja ljudskih prava; traži da se osobe 
odgovorne za ta djela pozovu na 
odgovornost;

11. skreće pozornost na slučajeve 
progona i diskriminacije povezane s 
etničkom pripadnošću, nacionalnošću, 
društvenom klasom, kastom, 
vjeroispoviješću, uvjerenjem, jezikom, 
dobi, spolom i seksualnošću, koji su i dalje 
rašireni u mnogim zemljama i društvima; 
ozbiljno je zabrinut zbog sve snažnijih 
netolerantnih i mrzilačkih napada na žrtve 
tih slučajeva kršenja ljudskih prava; traži 
da se osobe odgovorne za ta djela pozovu 
na odgovornost;
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8.1.2020 A9-0051/3

Amandman 3
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 12.

Prijedlog rezolucije Izmjena

12. napominje da je broj prisilno 
raseljenih osoba 2018. premašio 70 
milijuna, od čega su 26 milijuna bile 
izbjeglice, 41 milijun interno raseljene 
osobe, a 3,5 milijuna tražitelji azila10; osim 
toga, napominje da u svijetu ima oko 12 
milijuna osoba bez državljanstva; smatra 
da ratovi, sukobi, terorizam, nasilje, 
političko ugnjetavanje, progon na temelju 
vjeroispovijesti ili uvjerenja, siromaštvo te 
nesigurnost opskrbe hranom i vodom 
doprinose riziku od izbijanja novih sukoba 
i daljnjeg raseljavanja stanovništva; uviđa 
da bi posljedice klimatskih promjena za 
okoliš, kao što je teži pristup pitkoj vodi, 
mogle dodatno potaknuti raseljavanje 
stanovništva;

_________________
10 UNHCR – Izvješće o globalnim 
trendovima za 2018. (19. lipnja 2019.).

12. napominje da je broj prisilno 
raseljenih osoba 2018. premašio 70 
milijuna, od čega su 26 milijuna bile 
izbjeglice, 41 milijun interno raseljene 
osobe, a 3,5 milijuna tražitelji azila10; osim 
toga, napominje da u svijetu ima oko 12 
milijuna osoba bez državljanstva; smatra 
da ratovi, sukobi, terorizam, nasilje, 
političko ugnjetavanje, progon na temelju 
vjeroispovijesti ili uvjerenja, siromaštvo te 
nesigurnost opskrbe hranom i vodom 
doprinose riziku od izbijanja novih sukoba 
i daljnjeg raseljavanja stanovništva; uviđa 
da bi posljedice klimatskih promjena za 
okoliš, kao što je teži pristup pitkoj vodi, 
mogle dodatno potaknuti raseljavanje 
stanovništva; ističe da treba podržati 
„pravo na ostanak u svojoj domovini”;
_________________
10 UNHCR – Izvješće o globalnim 
trendovima za 2018. (19. lipnja 2019.).
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8.1.2020 A9-0051/4

Amandman 4
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 14.

Prijedlog rezolucije Izmjena

14. naglašava da se otporna, 
demokratska društva temelje na slobodi 
govora i izražavanja te na medijskom 
pluralizmu, kako na internetu tako i izvan 
njega; osuđuje zloupotrebu legitimnih 
ciljeva kao što su borba protiv terorizma, 
državna sigurnost i kazneni progon u svrhu 
ograničavanja slobode izražavanja; 
osuđuje medijsku propagandu i 
dezinformiranje usmjerene protiv 
manjina; potiče na uspostavu najboljih 
mogućih zaštitnih mjera protiv govora 
mržnje i radikalizacije, kampanja 
dezinformiranja i neprijateljske 
propagande, osobito ako ih provode 
autoritarne države i nedržavni akteri kao 
što su terorističke skupine, i to 
razvijanjem pravnog okvira na razini EU-
a i na međunarodnoj razini namijenjenog 
za suzbijanje hibridnih prijetnji, 
uključujući kiberratovanje i ratovanje 
informacijama, bez kompromisa kada je 
riječ o temeljnim pravima; podsjeća da bi 
mediji trebali odražavati pluralnost 
različitih mišljenja te podupirati i poštovati 
načelo nediskriminacije; u tom pogledu 
naglašava da bi pripadnici manjina trebali 
imati neselektivan pristup radiodifuzijskim 
medijima, među ostalim, na vlastitu jeziku;

14. naglašava da se otporna, 
demokratska društva temelje na slobodi 
govora i izražavanja te na medijskom 
pluralizmu, kako na internetu tako i izvan 
njega; osuđuje zloupotrebu legitimnih 
ciljeva kao što su borba protiv terorizma, 
državna sigurnost i kazneni progon u svrhu 
ograničavanja slobode izražavanja; 
podsjeća da bi mediji trebali odražavati 
pluralnost različitih mišljenja te podupirati 
i poštovati načelo nediskriminacije; u tom 
pogledu naglašava da bi pripadnici manjina 
trebali imati neselektivan pristup 
radiodifuzijskim medijima, među ostalim, 
na vlastitu jeziku;
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8.1.2020 A9-0051/5

Amandman 5
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 17.

Prijedlog rezolucije Izmjena

17. prima na znanje važnost svojih 
rezolucija o kršenjima ljudskih prava, 
demokracije i vladavine prava te rada 
Pododbora za ljudska prava; snažno 
preporučuje da Komisija i ESVD 
poboljšaju suradnju s Pododborom EP-a 
za ljudska prava kako bi mu omogućili da 
sudjeluje u budućem akcijskom planu i 
prati njegovu provedbu; poziva ESVD da 
Parlamentu redovito podnosi izvješća o 
daljnjim mjerama koje je poduzeo u vezi 
sa svim hitnim rezolucijama i/ili 
preporukama;

Briše se.
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8.1.2020 A9-0051/6

Amandman 6
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a
Lars Patrick Berg

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 43.

Prijedlog rezolucije Izmjena

43. poziva EU i njegove države članice 
da nastave sklapati saveze i da poboljšaju 
suradnju sa širokim spektrom zemalja i 
regionalnih organizacija kako bi se postigle 
pozitivne promjene u pogledu slobode 
vjeroispovijesti ili uvjerenja, posebno u 
područjima zahvaćenima sukobima u 
kojima su vjerske skupine, poput kršćana 
na Bliskom istoku, najugroženije; u 
potpunosti podupire praksu EU-a da 
preuzima glavnu ulogu u pogledu 
tematskih rezolucija u Vijeću UN-a za 
ljudska prava te u vezi sa slobodom 
vjeroispovijesti ili uvjerenja na sjednicama 
Opće skupštine UN-a;

43. poziva EU i njegove države članice 
da nastave sklapati saveze i da poboljšaju 
suradnju sa širokim spektrom zemalja i 
regionalnih organizacija kako bi se postigle 
pozitivne promjene u pogledu slobode 
vjeroispovijesti ili uvjerenja, posebno u 
područjima zahvaćenima sukobima u 
kojima su vjerske skupine najugroženije, 
te da pritom zajamče posebnu i 
dugoročnu potporu kršćanima na Bliskom 
istoku i da ne preuzimaju nikakve obveze 
kojima bi se naštetilo tim kršćanskim 
zajednicama; u potpunosti podupire praksu 
EU-a da preuzima glavnu ulogu u pogledu 
tematskih rezolucija u Vijeću UN-a za 
ljudska prava te u vezi sa slobodom 
vjeroispovijesti ili uvjerenja na sjednicama 
Opće skupštine UN-a;
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8.1.2020 A9-0051/7

Amandman 7
Thierry Mariani
u ime Kluba zastupnika ID-a

Izvješće A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske 
unije u tom području
(2019/2125(INI))

Prijedlog rezolucije
Stavak 56.

Prijedlog rezolucije Izmjena

56. naglašava da je potrebno hitno 
riješiti temeljne uzroke migracijskih 
tokova, kao što su ratovi, sukobi, 
autoritarni režimi, progoni, mreže 
nezakonitih migracija, trgovanje ljudima, 
krijumčarenje, siromaštvo, ekonomske 
nejednakosti i klimatske promjene, te 
pronaći dugoročna rješenja utemeljena na 
poštovanju ljudskih prava i dostojanstva; 
naglašava da treba uspostaviti zakonite 
migracijske kanale i puteve te olakšati 
dobrovoljno vraćanje kada je to moguće, 
prije svega u skladu s načelom zabrane 
prisilnog udaljenja ili vraćanja;

56. naglašava da je potrebno hitno 
riješiti temeljne uzroke migracijskih 
tokova, kao što su ratovi, sukobi, 
autoritarni režimi, progoni, mreže 
nezakonitih migracija, poticaji na 
imigraciju, trgovanje ljudima, 
krijumčarenje, siromaštvo, ekonomske 
nejednakosti i klimatske promjene, pronaći 
dugoročna rješenja utemeljena na 
poštovanju ljudskih prava i dostojanstva te 
uspostaviti mogućnosti za dobrovoljno 
vraćanje;
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