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8.1.2020 A9-0051/2

Pozmeňujúci návrh 2
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. upozorňuje na prípady 
prenasledovania a diskriminácie týkajúcej 
sa etnickej príslušnosti, národnosti, 
spoločenskej triedy, kasty, náboženstva, 
viery, jazyka, veku, pohlavia, sexuálnej 
orientácie a rodovej identity, ktoré sú v 
mnohých krajinách a spoločnostiach 
naďalej rozšírené; vyjadruje vážne 
znepokojenie nad tým, že osoby, ktoré sú 
obeťami tohto porušovania ľudských práv, 
čelia čoraz netolerantnejším a nenávistným 
reakciám; žiada, aby boli osoby 
zodpovedné za tieto porušenia boli na 
zodpovednosť;

11. upozorňuje na prípady 
prenasledovania a diskriminácie týkajúcej 
sa etnickej príslušnosti, národnosti, 
spoločenskej triedy, kasty, náboženstva, 
viery, jazyka, veku, pohlavia a sexuálnej 
orientácie, ktoré sú v mnohých krajinách a 
spoločnostiach naďalej rozšírené; vyjadruje 
vážne znepokojenie nad tým, že osoby, 
ktoré sú obeťami tohto porušovania 
ľudských práv, čelia čoraz netolerantnejším 
a nenávistným reakciám; žiada, aby boli 
osoby zodpovedné za tieto porušenia boli 
na zodpovednosť;
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8.1.2020 A9-0051/3

Pozmeňujúci návrh 3
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poznamenáva, že počet vysídlených 
osôb v roku 2018 prekročil 70 miliónov 
vrátane 26 miliónov utečencov, 
41 miliónov vnútorne vysídlených osôb a 
3,5 milióna žiadateľov o azyl10 okrem toho 
konštatuje, že na celom svete je približne 
12 miliónov osôb bez štátnej príslušnosti; 
zastáva názor, že vojny, konflikty, 
terorizmus, násilie, politický útlak, 
prenasledovanie z dôvodu náboženského 
vyznania alebo viery, chudoba a 
nedostatok vody a potravín podporujú 
riziko nových konfliktov a ďalšieho 
vysídľovania obyvateľstva; uznáva, že 
vplyv zmeny klímy na životné prostredie, 
napríklad obmedzenejší prístup k 
bezpečnej pitnej vode, môže zhoršiť 
vysídľovanie obyvateľstva;

_________________
10 UNHCR – správa o globálnych trendoch 
za rok 2018 (19. júna 2019).

12. poznamenáva, že počet vysídlených 
osôb v roku 2018 prekročil 70 miliónov 
vrátane 26 miliónov utečencov, 
41 miliónov vnútorne vysídlených osôb a 
3,5 milióna žiadateľov o azyl10; okrem 
toho konštatuje, že na celom svete je 
približne 12 miliónov osôb bez štátnej 
príslušnosti; zastáva názor, že vojny, 
konflikty, terorizmus, násilie, politický 
útlak, prenasledovanie z dôvodu 
náboženského vyznania alebo viery, 
chudoba a nedostatok vody a potravín 
podporujú riziko nových konfliktov a 
ďalšieho vysídľovania obyvateľstva; 
uznáva, že vplyv zmeny klímy na životné 
prostredie, napríklad obmedzenejší prístup 
k bezpečnej pitnej vode, môže zhoršiť 
vysídľovanie obyvateľstva; zdôrazňuje, že 
je nutné podporovať „právo zostať vo 
svojej vlasti“;
_________________
10 UNHCR – správa o globálnych trendoch 
za rok 2018 (19. júna 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Pozmeňujúci návrh 4
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a 
vyjadrovania a pluralita médií online i 
offline sú ústrednými prvkami odolných 
demokratických spoločností; odsudzuje 
zneužívanie legitímnych cieľov, ako sú boj 
proti terorizmu, štátna bezpečnosť a 
presadzovanie práva na účely obmedzenia 
slobody prejavu; odsudzuje mediálnu 
propagandu a nepravdivé informácie 
zamerané na menšiny; žiada zavedenie čo 
najlepšieho zabezpečenia proti 
nenávistným prejavom a radikalizácii, 
dezinformačným kampaniam a 
nepriateľskej propagande, najmú tých 
ktorých pôvodcami sú autoritárske štáty a 
neštátni činitelia, ako sú teroristické 
skupiny, a to vytvorením právneho rámca 
na riešenie hybridných hrozieb na úrovni 
EÚ aj na medzinárodnej úrovni vrátane 
kybernetickej a informačnej vojny, a 
zároveň dbať na dodržiavanie základných 
práv; pripomína, že médiá by mali odrážať 
rôznorodosť rôznych názorov a 
podporovať a dodržiavať zásadu 
nediskriminácie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že osoby patriace k menšinám 
by mali mať neobmedzený prístup k 
vysielacím médiám, a to aj v ich vlastnom 
jazyku;

14. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a 
vyjadrovania a pluralita médií online i 
offline sú ústrednými prvkami odolných 
demokratických spoločností; odsudzuje 
zneužívanie legitímnych cieľov, ako sú boj 
proti terorizmu, štátna bezpečnosť a 
presadzovanie práva na účely obmedzenia 
slobody prejavu; pripomína, že médiá by 
mali odrážať rôznorodosť rôznych názorov 
a podporovať a dodržiavať zásadu 
nediskriminácie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že osoby patriace k menšinám 
by mali mať neobmedzený prístup k 
vysielacím médiám, a to aj v ich vlastnom 
jazyku;
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8.1.2020 A9-0051/5

Pozmeňujúci návrh 5
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie význam uznesení 
o porušovaní ľudských práv, demokracie 
a zásad právneho štátu a práce Podvýboru 
pre ľudské práva; dôrazne odporúča, aby 
Komisia a ESVČ posilnili svoju 
spoluprácu s Podvýborom pre ľudské 
práva EP, aby sa mohol tento podvýbor 
zúčastniť na budúcom akčnom pláne a 
monitorovať jeho vykonávanie; vyzýva 
ESVČ, aby Parlamentu pravidelne 
poskytovala správy o následných 
opatreniach, ktoré prijala v rámci 
všetkých naliehavých uznesení a/alebo 
príslušných odporúčaní;

vypúšťa sa
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8.1.2020 A9-0051/6

Pozmeňujúci návrh 6
Thierry Mariani
v mene skupiny ID
Lars Patrick Berg

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva alebo viery, a to 
najmä v oblastiach konfliktov, kde sú 
veriace skupiny ako kresťania na Blízkom 
východe najviac zraniteľné; plne 
podporuje to, že EÚ má v praxi vedúce 
postavenie, pokiaľ ide o tematické 
rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva 
a Valného zhromaždenia OSN týkajúce sa 
slobody náboženstva a viery;

43. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
naďalej budovali spojenectvá a posilnili 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva alebo viery, a to 
najmä v oblastiach konfliktov, kde sú 
náboženské skupiny najviac zraniteľné, a 
aby zároveň zabezpečovali osobitnú a 
dlhodobú podporu pre kresťanov na 
Blízkom východe a neprijímali žiadne 
záväzky, ktoré by týmto kresťanským 
komunitám škodili; plne podporuje to, že 
EÚ má v praxi vedúce postavenie, pokiaľ 
ide o tematické rezolúcie Rady OSN pre 
ľudské práva a Valného zhromaždenia 
OSN týkajúce sa slobody náboženstva a 
viery;
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8.1.2020 A9-0051/7

Pozmeňujúci návrh 7
Thierry Mariani
v mene skupiny ID

Správa A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej 
únie v tejto oblasti
(2019/2125(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, autoritárske režimy, 
prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, 
obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, 
chudoba, ekonomická nerovnosť a zmena 
klímy, a nájsť dlhodobé riešenia založené 
na rešpektovaní ľudských práv a na 
dôstojnosti; zdôrazňuje potrebu vytvorenia 
legálnych kanálov a trás pre migráciu a, 
ak je to možné, uľahčenia dobrovoľných 
návratov, a to aj v súlade so zásadou 
nenavracania;

56. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, autoritárske režimy, 
prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, 
stimuly prisťahovalectva, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo, chudoba, 
ekonomická nerovnosť a zmena klímy, 
nájsť dlhodobé riešenia založené na 
rešpektovaní ľudských práv a dôstojnosti a 
zriadiť zariadenia pre dobrovoľné 
návraty;

Or. en


