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8.1.2020 A9-0051/2

Predlog spremembe 2
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije, povezane z narodnostjo, 
državljanstvom, družbenim razredom, 
kasto, vero, prepričanjem, jezikom, 
starostjo, spolno usmerjenostjo in spolno 
identiteto, ki so še vedno pogosti v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov; poziva, da 
je treba osebe, odgovorne za te kršitve, 
privesti pred sodišče;

11. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije, povezane z narodnostjo, 
državljanstvom, družbenim razredom, 
kasto, vero, prepričanjem, jezikom, 
starostjo in spolno usmerjenostjo, ki so še 
vedno pogosti v številnih državah in 
družbah; je resno zaskrbljen, ker so ljudje, 
ki so žrtve teh kršitev človekovih pravic, 
tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov; poziva, da je treba osebe, 
odgovorne za te kršitve, privesti pred 
sodišče;
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8.1.2020 A9-0051/3

Predlog spremembe 3
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je število prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, vključno s 26 milijoni 
beguncev, 41 milijoni notranje razseljenih 
oseb in 3,5 milijona prosilcev za azil10; 
poleg tega ugotavlja, da je na svetu 
približno 12 milijonov oseb brez 
državljanstva; meni, da vojne, konflikti, 
terorizem, nasilje, politično zatiranje, 
preganjanje zaradi vere ali prepričanja, 
revščina ter negotovost glede vode in 
preskrbe s hrano pomenijo tveganje za 
nove konflikte in nadaljnje razseljevanje 
prebivalstva; priznava, da lahko okoljske 
posledice podnebnih sprememb, kot je 
omejen dostop do varne pitne vode, še 
povečajo razseljevanje prebivalstva;

_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

12. ugotavlja, da je število prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, vključno s 26 milijoni 
beguncev, 41 milijoni notranje razseljenih 
oseb in 3,5 milijona prosilcev za azil10; 
poleg tega ugotavlja, da je na svetu 
približno 12 milijonov oseb brez 
državljanstva; meni, da vojne, konflikti, 
terorizem, nasilje, politično zatiranje, 
preganjanje zaradi vere ali prepričanja, 
revščina ter negotovost glede vode in 
preskrbe s hrano pomenijo tveganje za 
nove konflikte in nadaljnje razseljevanje 
prebivalstva; priznava, da lahko okoljske 
posledice podnebnih sprememb, kot je 
omejen dostop do varne pitne vode, še 
povečajo razseljevanje prebivalstva; 
poudarja, da je treba podpreti „pravico 
ostati v svoji domovini“;
_________________
10 UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Predlog spremembe 4
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev, na spletu 
in drugje, v središču odpornih 
demokratičnih družb; obsoja zlorabo 
legitimnih ciljev, kot so protiterorizem, 
državna varnost in kazenski pregon, za 
omejevanje svobode izražanja; obsoja 
medijsko propagando in napačne 
informacije glede manjšin; poziva k 
vzpostavitvi najboljših možnih zaščitnih 
ukrepov proti sovražnemu govoru in 
radikalizaciji, dezinformacijskim 
kampanjam in sovražni propagandi, zlasti 
tistim, ki izvirajo iz avtoritarnih držav in 
nedržavnih akterjev, kot so teroristične 
skupine, z razvojem pravnega okvira na 
ravni EU in mednarodni ravni za boj proti 
hibridnim grožnjam, vključno s 
kibernetsko vojno in informacijskim 
vojskovanjem, ne da bi ogrozili temeljne 
pravice; opozarja, da bi morali mediji 
odražati pluralnost različnih mnenj ter 
podpirati in spoštovati načelo 
nediskriminacije; v zvezi s tem poudarja, 
da bi morale osebe, ki pripadajo 
manjšinam, imeti nediskriminatoren dostop 
do radiodifuzijskih medijev, tudi v svojem 
jeziku;

14. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev, na spletu 
in drugje, v središču odpornih 
demokratičnih družb; obsoja zlorabo 
legitimnih ciljev, kot so protiterorizem, 
državna varnost in kazenski pregon, za 
omejevanje svobode izražanja; opozarja, da 
bi morali mediji odražati pluralnost 
različnih mnenj ter podpirati in spoštovati 
načelo nediskriminacije; v zvezi s tem 
poudarja, da bi morale osebe, ki pripadajo 
manjšinam, imeti nediskriminatoren dostop 
do radiodifuzijskih medijev, tudi v svojem 
jeziku;
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8.1.2020 A9-0051/5

Predlog spremembe 5
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ugotavlja pomen svojih resolucij o 
kršitvah človekovih pravic, demokracije in 
pravne države ter dela svojega pododbora 
za človekove pravice; močno priporoča, 
naj Komisija in Evropska služba za 
zunanje delovanje (ESZD) okrepita 
sodelovanje s pododborom Parlamenta za 
človekove pravice, tako da mu omogočita 
sodelovanje v prihodnjem akcijskem 
načrtu in spremljanje njegovega 
izvajanja; poziva ESZD, naj Parlamentu 
redno posreduje poročila o nadaljnjih 
ukrepih, ki jih sprejme v zvezi z nujnimi 
resolucijami in/ali priporočili iz teh 
resolucij;

črtano

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Predlog spremembe 6
Thierry Mariani
v imenu skupine ID
Lars Patrick Berg

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poziva EU in njene države članice, 
naj še naprej sklepajo zavezništva in 
krepijo sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja, zlasti na 
konfliktnih območjih, kjer so verske 
skupine, kot so kristjani na Bližnjem 
vzhodu, najbolj ranljive; v celoti podpira 
prakso, da EU prevzema vodilno vlogo pri 
tematskih resolucijah v Svetu OZN za 
človekove pravice in o svobodi 
veroizpovedi ali prepričanja v Generalni 
skupščini OZN;

43. poziva EU in njene države članice, 
naj še naprej sklepajo zavezništva in 
krepijo sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja, zlasti na 
konfliktnih območjih, kjer so verske 
skupine najbolj ranljive, hkrati pa naj 
zagotovijo posebno in dolgotrajno 
podporo za kristjane na Bližnjem vzhodu 
ter naj ne sprejemajo zavez, ki bi lahko 
škodile tem krščanskim skupnostim; v 
celoti podpira prakso, da EU prevzema 
vodilno vlogo pri tematskih resolucijah v 
Svetu OZN za človekove pravice in o 
svobodi veroizpovedi ali prepričanja v 
Generalni skupščini OZN;
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8.1.2020 A9-0051/7

Predlog spremembe 7
Thierry Mariani
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju
(2019/2125(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, avtoritarni režimi, 
preganjanja, mreže nedovoljenih migracij, 
trgovina z ljudmi, tihotapljenje, revščina, 
gospodarska neenakost in podnebne 
spremembe, in najti dolgoročne rešitve, ki 
bodo temeljile na spoštovanju človekovih 
pravic in dostojanstva; poudarja potrebo 
po ustvarjanju zakonitih poti za migracijo 
ter omogočanju prostovoljne vrnitve, kjer 
je to mogoče, tudi v skladu z načelom 
nevračanja;

56. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, avtoritarni režimi, 
preganjanja, mreže nedovoljenih migracij, 
spodbude za priseljevanje, trgovina z 
ljudmi, tihotapljenje, revščina, gospodarska 
neenakost in podnebne spremembe, in najti 
dolgoročne rešitve, ki bodo temeljile na 
spoštovanju človekovih pravic in 
dostojanstva, ter omogočiti prostovoljne 
vrnitve;

Or. en


