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Pozměňovací návrh 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 3 Listiny 
základních práv EU, který stanoví zákaz 
využívání lidského těla a jeho částí jako 
takových jako zdroj finančního 
prospěchu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv EU, která stanoví zákaz využívání 
lidského těla a jeho částí jako takových 
jako zdroj finančního prospěchu,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 207 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 17 a 207 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 207 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 17 a 207 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na mezinárodní 
ochranu svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, kterou přiznávají 
článek 18 Všeobecné deklarace lidských 
práv, článek 18 Mezinárodního paktu 
o občanských a politických právech, 
Deklarace OSN o odstranění všech forem 
nesnášenlivosti a diskriminace založených 
na náboženství či víře z roku 1981, 
článek 9 Evropské úmluvy o lidských 
právech a článek 10 Listiny základních 
práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
pro prosazování a ochranu požívání 
veškerých lidských práv lesbickými, gay, 
bisexuálními, transgender 
a intersexuálními (LGBTI) osobami 
přijaté dne 24. června 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
pro prosazování a ochranu požívání 
veškerých lidských práv lesbickými, gay, 
bisexuálními, transgender 
a intersexuálními (LGBTI) osobami 
přijaté dne 24. června 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
pro prosazování a ochranu požívání 
veškerých lidských práv lesbickými, gay, 
bisexuálními, transgender 
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a intersexuálními (LGBTI) osobami 
přijaté dne 24. června 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
pro prosazování a ochranu požívání 
veškerých lidských práv lesbickými, gay, 
bisexuálními, transgender 
a intersexuálními (LGBTI) osobami 
přijaté dne 24. června 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
týkající se trestu smrti, mučení, svobody 
projevu a obránců lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)



AM\1191183CS.docx 7/120 PE642.943v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
týkající se obránců lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
týkající se trestu smrti, které přijala Rada 
v roce 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU 
týkající se trestu smrti, které přijala Rada 
v roce 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na revidované obecné 
zásady EU pro politiku Unie vůči třetím 
zemím týkající se mučení a jiného 
krutého, nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestání, které byly přijaty 
dne 16. září 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 8 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné zásady EU v 
oblasti lidských práv, pokud jde o 
nezávadnou pitnou vodu a odpovídající 
hygienické podmínky, ze dne 17. června 
2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 
domácího násilí (dále jen „Istanbulská 
úmluva“) ze dne 11. května 2011,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 
domácího násilí (dále jen „Istanbulská 
úmluva“) ze dne 11. května 2011, avšak 
při vědomí skutečnosti, že ne všechny 
členské státy tento dokument ratifikovaly,
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s 
lidmi (CETS č. 197) a Úmluvu Rady 
Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu 
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání 
(CETS č. 201),

Or. en

Pozměňovací návrh 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Rámcovou úmluvu 
Rady Evropy o ochraně národnostních 
menšin a na Evropskou chartu 
regionálních či menšinových jazyků,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu Rady 
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Evropy o lidských právech a biomedicíně, 
známou jako úmluva z Ovieda, která 
vstoupila v platnost dne 1. prosince 1999 a 
jež zakazuje používání lidského těla za 
účelem finančního prospěchu,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 21 Úmluvy 
Rady Evropy o lidských právech a 
biomedicíně, známé jako úmluva z 
Ovieda, která vstoupila v platnost dne 
1. prosince 1999 a jež zakazuje používání 
lidského těla za účelem finančního 
prospěchu,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o 
právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

– s ohledem na Úmluvu OSN 
o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, 
a zejména na její čl. 7 odst. 1,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o 
právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

– s ohledem na Úmluvu OSN 
o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989 
a na dva opční protokoly k této úmluvě,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci OSN o 
právech příslušníků národnostních, 
etnických, náboženských a jazykových 
menšin a na Deklaraci OSN o právech 
původních obyvatel,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci OSN o 
právech původních obyvatel a na výsledný 
dokument plenárního zasedání Valného 
shromáždění na vysoké úrovni ze dne 
25. září 2014 známého jako Světová 
konference o původním obyvatelstvu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu zvláštního 
zpravodaje OSN pro práva původního 
obyvatelstva ze dne 8. srpna 20171a 
určenou pro Radu OSN pro lidská práva,
__________________
1a https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Deklaraci OSN o 
právu a povinnosti jednotlivců, skupin a 
společenských orgánů prosazovat a 
chránit všeobecně uznávaná lidská práva 
a základní svobody, přijatou dne 
9. prosince 1998,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW), 



AM\1191183CS.docx 13/120 PE642.943v01-00

CS

Pekingskou akční platformu a akční 
program Mezinárodní konference o 
populaci a rozvoji a na výsledky jejich 
hodnotících konferencí,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW), 
Pekingskou akční platformu a akční 
program Mezinárodní konference o 
populaci a rozvoji a na výsledky jejich 
hodnotících konferencí,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení, které 
učinil vysoký komisař OSN pro lidská 
práva na Třetím výboru Valného 
shromáždění OSN v New Yorku dne 
15. října 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
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Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zásady z Yogyakarty 
(„Zásady a povinnosti států, pokud jde o 
uplatňování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv ve vztahu k sexuální 
orientaci, pohlavní identitě, vyjádření 
pohlavní identity a pohlavním znakům“) 
přijaté v listopadu 2006 a 10 doplňujících 
zásad („plus 10“) přijatých 10. listopadu 
2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zásady z Yogyakarty 
(„Zásady a povinnosti států, pokud jde o 
uplatňování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv ve vztahu k sexuální 
orientaci, pohlavní identitě, vyjádření 
pohlavní identity a pohlavním znakům“) 
přijaté v listopadu 2006 a 10 doplňujících 
zásad („plus 10“) přijatých 10. listopadu 
2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)



AM\1191183CS.docx 15/120 PE642.943v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Valného 
shromáždění OSN ze dne 28. května 2019, 
kterým se 22. srpen stanoví jako 
Mezinárodní den OSN pro památku obětí 
násilných činů spáchaných na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hlavní úmluvy MOP,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
bezpečné, řízené a legální migraci přijatý 
Valným shromážděním OSN ve dnech 
10. a 11. prosince 2018,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
bezpečné, řízené a legální migraci přijatý 
Valným shromážděním OSN ve dnech 10. 
a 11. prosince 2018,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
bezpečné, řízené a legální migraci přijatý 
Valným shromážděním OSN ve dnech 10. 
a 11. prosince 2018,

– s ohledem na globální pakt o 
bezpečné, řízené a legální migraci přijatý 
většinou členů Valného shromáždění 
OSN ve dnech 10. a 11. prosince 2018, 
avšak také s přihlédnutím ke skutečnosti, 
že ne všichni členové Valného 
shromáždění tento dokument přijali,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
uprchlících, stvrzený Valným 
shromážděním OSN dne 17. prosince 
2018,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
uprchlících, stvrzený Valným 
shromážděním OSN dne 17. prosince 
2018,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální pakt o 
uprchlících, stvrzený Valným 
shromážděním OSN dne 17. prosince 
2018,

– s ohledem na globální pakt o 
uprchlících, stvrzený většinou členů 
Valného shromáždění OSN dne 17. 
prosince 2018, avšak také s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že ne všichni členové 
Valného shromáždění tento dokument 
přijali,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Evropského 
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hospodářského a sociálního výboru 
s názvem „Důstojný život: místo závislosti 
soběstačnost“ z roku 2016 a na následné 
závěry Rady z roku 2016 o přístupu EU k 
nucenému vysídlení a rozvoji,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady 
o demokracii přijaté dne 14. října 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady 
o demokracii přijaté dne 14. října 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výroční zprávu EU o 
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stavu lidských práv a demokracie ve světě 
v roce 2015, která odsuzuje všechny formy 
gestačního náhradního mateřství,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výroční zprávu EU o 
stavu lidských práv a demokracie ve světě 
v roce 2015, která odsuzuje všechny formy 
gestačního náhradního mateřství,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy zvláštního 
vyslance EU pro prosazování svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
(Jan Figel),

Or. nl

Pozměňovací návrh 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
23. listopadu 2016 o strategické 
komunikaci EU s cílem bojovat 
proti propagandě, kterou proti ní vedou 
třetí strany (2016/2030 (INI)), a na své 
doporučení ze dne 13. března 2019 
adresované Radě a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 
týkající se hodnocení následných kroků 
ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické 
komunikaci EU s cílem bojovat proti 
propagandě, kterou proti ní vedou třetí 
strany (2018/2115(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2019 o pokynech EU a mandátu 
zvláštního vyslance EU pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
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15. ledna 2019 o pokynech EU a mandátu 
zvláštního vyslance EU pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2019 o pokynech EU a mandátu 
zvláštního vyslance EU pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení z 
července 2018 o porušování práv 
původních obyvatel ve světě, včetně 
zabírání půdy (2017/2206(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster
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Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. února 2019 o budoucnosti seznamu 
opatření týkajících se osob LGBTI (2019–
2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. února 2019 o budoucnosti seznamu 
opatření týkajících se osob LGBTI (2019–
2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Právní východisko 23 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení o 
odmítavých reakcích vůči ženským 
právům a rovnosti žen a mužů v EU 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všechna svá usnesení 
týkající se porušování lidských práv, 
demokracie a právního státu (známá jako 
naléhavá usnesení podle článku 144, 
dříve článku 135 jednacího řádu), přijatá 
v roce 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Sacharovovu cenu za 
svobodu myšlení, která byla v roce 2018 
udělena Olehu Sencovovi, ukrajinskému 
filmovému režisérovi a politickému vězni 
drženému ve vazbě v Rusku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zveřejnění výroční 
zprávy parlamentní meziskupiny pro 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a náboženskou toleranci za 



PE642.943v01-00 24/120 AM\1191183CS.docx

CS

rok 2017,

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že dodržování, 
podpora, nedělitelnost a ochrana 
univerzálnosti lidských práv, jakož i 
prosazování zásad a hodnot demokracie, 
včetně právního státu, úcty k lidské 
důstojnosti a zásady rovnosti a solidarity, 
jsou jádrem etického a právního acquis 
EU a její společné bezpečnostní a obranné 
politiky (dále jen „SBOP“) i veškeré její 
vnější činnosti; vzhledem k tomu, že EU 
by se měla nadále snažit být vedoucím 
globálním aktérem v oblasti všeobecného 
prosazování a ochrany lidských práv, a to 
i na úrovni mnohostranné spolupráce, 
zejména prostřednictvím aktivní a 
konstruktivní úlohy v různých orgánech 
OSN a v souladu s Chartou OSN, 
Listinou základních práv Evropské unie a 
mezinárodním právem a rovněž se 
závazky, které se týkají lidských práv, a 
závazky, jež byly přijaty v rámci Agendy 
pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že deklarace jako 
soubor univerzálních hodnot, zásad 
a norem, kterými se mají řídit členské státy 
OSN, činí ochranu lidských práv těžištěm 
řádné správy věcí veřejných; vzhledem 
k tomu, že v duchu deklarace a článku 21 
SEU je EU v popředí snah provádět 
politiky založené na dodržování lidských 
práv a trvale se věnuje případům 
porušování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že deklarace jako 
soubor univerzálních hodnot, zásad a 
norem, kterými se mají řídit členské státy 
OSN, činí dodržování, ochranu a 
uplatňování lidských práv těžištěm řádné 
správy věcí veřejných; vzhledem k tomu, 
že v duchu deklarace a článku 21 SEU EU 
soustavně deklaruje ambici být v popředí 
snah provádět politiky založené na 
dodržování lidských práv a řešit případy 
porušování lidských práv; vzhledem k 
tomu, že takto ambiciózní závazek a 
rétorika vyžadují, aby EU byla důsledná a 
šla příkladem; vzhledem k tomu, že EU je 
v praxi pravidelně odsuzována 
lidskoprávními subjekty za nedůsledný 
přístup vůči srovnatelným situacím v 
oblasti lidských práv na celém světě a za 
upřednostňování zájmů v oblasti 
bezpečnosti, migrace či obchodu před 
jejími vyhlášenými závazky k dodržování 
univerzálních lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
bylo mnoho zastánců lidských práv, 
včetně aktivistů v oblasti životního 
prostředí a subjektů občanské společnosti, 
terčem jak soukromých, tak i státních 
subjektů, a že jejich prostor pro 
občanskou aktivitu se neustále zmenšuje, 
což jim brání v přijímání smysluplných 
opatření, zatímco jsou vystaveni útokům, 
hrozbám a pronásledování a v extrémních 
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případech zabíjení;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že EU v rámci 
aktivit u příležitosti 20. výročí Deklarace 
OSN o zastáncích lidských práv uznává 
zásadní úlohu zastánců lidských práv při 
posilování demokratických společností a 
právního státu na celém světě; vzhledem k 
tomu, že zvláštní pozornost si zaslouží 
ochrana lidských práv skupin v 
nejzranitelnějších situacích, jako jsou 
etnické, jazykové a náboženské menšiny, 
osoby se zdravotním postižením, komunita 
LGBTI, ženy, děti, žadatelé o azyl a 
migranti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že politiky EU 
mají zajistit ochranu lidských práv 
nejzranitelnějších skupin, jako jsou 
etnické, jazykové a náboženské menšiny, 
osoby se zdravotním postižením, komunita 
LGBTI, ženy, děti, žadatelé o azyl 
a migranti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že soukromé 
vojenské a bezpečnostní společnosti byly 
zapojeny do řady případů porušování 
lidských práv a incidentů, které vedly ke 
ztrátě na životech; vzhledem k tomu, že 
takové incidenty jsou v některých 
případech závažným porušením 
mezinárodního humanitárního práva, 
včetně válečných zločinů, a že tyto 
společnosti jsou také zapojeny do zabíjení 
zastánců lidských práv nebo do útoků či 
hrozeb vůči nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 
2018 ke zlepšování stavu lidských práv, 
zejména posilováním politického dialogu s 
třetími zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 
2018 ke zlepšování stavu lidských práv, 
zejména posilováním politického dialogu s 
třetími zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

C. vzhledem k tomu, že EU nadále 
důrazně podporuje opatření zaměřená na 
prosazování a dodržování lidských práv 
jakožto základní koncepce, pokud jde o 
mnohostranné vztahy, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu se 
zeměmi, jež usilují o přistoupení k EU, a 
se třetími zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi a jinými regionálními institucemi, 
jako je Africká unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi a sjednáním nových 
mezinárodních dohod, mj. obchodních a 
hospodářských partnerství;

C. vzhledem k tomu, že EU svými 
soustavnými kroky na bilaterální a 
multilaterální úrovni přispívala v roce 2018 
ke zlepšování stavu lidských práv, zejména 
posilováním politického dialogu s třetími 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že některé 
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takzvané „strukturální“ hospodářské 
reformy, a zejména doprovodné 
rozpočtové škrty na žádost mezinárodních 
institucí, mají negativní dopad na lidská 
práva, zejména na hospodářská a sociální 
práva a na životní podmínky obyvatel, a 
mohou vést k vyšší nezaměstnanosti, 
chudobě, nerovnosti a nejisté práci, 
poklesu kvality základních veřejných 
služeb a omezení přístupu k nim; 
vzhledem k tomu, že bez přiměřeného 
systému sociální ochrany existuje riziko, 
že tato opatření budou zahrnovat porušení 
závazků vlád v oblasti lidských práv a 
závazků přijatých v rámci Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že na světovém 
summitu zastánců lidských práv 2018, 
který se konal v Paříži u příležitosti 
dvacátého výročí Deklarace OSN o 
zastáncích lidských práv, byl vytvořen 
akční plán s prioritami pro státy, podniky, 
finanční instituce, dárce a mezivládní 
organizace pro vytvoření bezpečného a 
příznivého prostředí pro obranu lidských 
práv, jakož i pro silnější a účinnější 
ochranu ohrožených zastánců lidských 
práv, jejich komunit, organizací a hnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že stávající 
desetiletí zažívá viditelné a organizované 
útoky na celosvětové a evropské úrovni 
proti rovnosti žen a mužů a proti právům 
žen, a to i v EU, v níž se to v řadě 
členských států projevuje zejména ruku v 
ruce s nacionalistickými a 
protidemokratickými ideologiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že tyto odmítavé reakce 
vůči ženským právům a rovnosti žen a 
mužů útočí na klíčové oblasti 
institucionálního a strategického rámce 
pro rovnost žen a mužů a práva žen, jako 
je začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů, sociální zabezpečení a ochrana 
zaměstnanců, vzdělávání, sexuální a 
reprodukční zdraví a práva, prevence a 
potírání násilí na ženách a násilí na 
základě pohlaví (včetně nenávistných 
projevů a on-line obtěžování), práva osob 
LGBTI+, přítomnost žen v pozicích, které 
přijímají politická rozhodnutí, a prostor 
pro působení ženských organizací a jiných 
lidskoprávních organizací a hnutí a jejich 
odpovídající financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem pro úspěšnou a účinnou 
politiku EU v oblasti lidských práv je větší 
soulad mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU a také mezi jednotlivými 
vnějšími politikami EU; vzhledem k tomu, 
že větší konzistentnost by měla EU 
umožnit rychleji reagovat v raných fázích 
případů porušování lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem pro úspěšnou a účinnou 
politiku EU v oblasti lidských práv je větší 
soulad mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU a také mezi jednotlivými 
vnějšími politikami EU; vzhledem k tomu, 
že politiky na podporu lidských práv a 
demokracie by měly být začleňovány do 
všech dalších politik EU s vnějším 
rozměrem, včetně rozvojové, migrační, 
bezpečnostní, protiteroristické politiky, 
politiky v oblasti práv žen a rovnosti žen a 
mužů, rozšiřování a obchodní politiky, 
zejména skrze uplatňování podmíněnosti 
lidských práv; vzhledem k tomu, že větší 
konzistentnost by měla EU umožnit 
rychleji reagovat v raných fázích případů 
porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem pro úspěšnou a účinnou 
politiku EU v oblasti lidských práv je větší 
soulad mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU a také mezi jednotlivými 
vnějšími politikami EU; vzhledem k tomu, 
že větší konzistentnost by měla EU 
umožnit rychleji reagovat v raných fázích 

D. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem pro úspěšnou a účinnou 
politiku EU v oblasti lidských práv je větší 
soulad mezi vnitřními a vnějšími 
politikami EU a také mezi jednotlivými 
vnějšími politikami EU; vzhledem k tomu, 
že větší konzistentnost by měla EU 
umožnit být důvěryhodnějším aktérem 
v oblasti lidských práv na celosvětové 
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případů porušování lidských práv; úrovni a rychleji reagovat v raných fázích 
případů porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že sexuální a 
reprodukční zdraví a práva mají základ v 
základních lidských právech a jsou 
základními složkami lidské důstojnosti, a 
vzhledem k tomu, že ještě nebyly zajištěny 
ve všech částech světa, včetně částí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že násilí 
páchané na ženách a dívkách představuje 
jednu z nejrozšířenějších forem 
porušování lidských práv na světě, která 
se dotýká všech vrstev společnosti bez 
ohledu na věk, úroveň vzdělání, příjem, 
společenské postavení nebo zemi původu 
či bydliště, a představuje závažnou 
překážku bránící dosažení rovnosti mezi 
ženami a muži;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že komplexní a 
závazná strategie EU pro rovnost žen a 
mužů, kterou dlouho požaduje Evropský 
parlament a již přislíbil kandidát na 
předsedu Komise, musí zajistit začlenění 
genderového hlediska do všech politik 
EU, včetně začlenění rovnosti žen a mužů 
do obchodní politiky EU a do politiky v 
oblasti zahraničních vztahů, a musí posílit 
dopad nadcházejícího akčního plánu pro 
rovnost žen a mužů III;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že přechod k 
demokracii a nastolení nebo upevnění 
právního státu jsou v mnoha zemích 
dlouhým a trnitým procesem, pro jehož 
úspěch je zásadní vnější podpora po delší 
období, mimo jiné i od EU;

E. vzhledem k tomu, že přechod k 
demokracii, evropská integrace a nastolení 
nebo upevnění právního státu jsou v mnoha 
zemích dlouhým a trnitým procesem, pro 
jehož úspěch je zásadní vnější podpora po 
delší období, mimo jiné i od EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)



AM\1191183CS.docx 35/120 PE642.943v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podpora 
mezinárodního míru a bezpečnosti je 
součástí raison d´être EU, vyznamenané 
Nobelovou cenou za mír za rok 2012, a je 
ústředním bodem Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že EU přijala 
závazek EU jednat na mezinárodní scéně 
ve jménu zásad, které jí daly vzniknout, 
jako je demokracie, právní stát a 
dodržování lidských práv, a ve prospěch 
zásad Charty OSN a mezinárodního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že krizové 
situace v oblasti životního prostředí, 
včetně globálního oteplování a 
odlesňování tisíce let starého deštného 
pralesa, jsou přímým důsledkem záměrné 
politické volby člověka a představují 
porušování lidských práv nejen pro lidi, 
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kteří jsou přímo postiženi ztrátou svých 
domovů a sídlišť, ale také pro lidstvo jako 
celek, a zdůrazňují význam uznání, že 
každý jednotlivec na planetě má také 
právo dýchat čistý vzduch a právo na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že krizové 
situace v oblasti životního prostředí, 
včetně globálního oteplování a 
odlesňování tisíce let starého deštného 
pralesa, jsou přímým důsledkem záměrné 
politické volby člověka a představují 
porušování lidských práv nejen pro lidi, 
kteří jsou přímo postiženi ztrátou svých 
domovů a sídlišť, ale také pro lidstvo jako 
celek, a zdůrazňují význam uznání 
souvislosti mezi ochranou lidských práv, 
zdraví a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že je naléhavě 
nutné, aby se mezinárodní společenství a 
zejména EU aktivně zabývaly bojem proti 
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beztrestnosti a aby zintenzivnily své úsilí o 
monitorování přetrvávajících a 
vznikajících konfliktů na celém světě, 
které by mohly vést k porušování lidských 
práv, a o reagování na ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že mnoho 
původních obyvatel se stále stává oběťmi 
vražd, mimosoudních poprav, mrzačení, 
mučení, znásilnění, svévolného 
zadržování, fyzických útoků, obtěžování 
a zastrašování kvůli hájení práva 
na území svých předků a přírodní zdroje, 
včetně přístupu k vodě a potravinám, 
jakož i ke svým duchovním místům 
a posvátným pohřebištím;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že ochrana 
lidských práv osob nacházejících se 
v nejzranitelnějších situacích, jako jsou 
etnické, jazykové a náboženské menšiny, 
osoby se zdravotním postižením, komunita 
LGBTI, ženy, děti, žadatelé o azyl 
a migranti, si zaslouží zvláštní pozornost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že ochrana 
lidských práv skupin nacházejících se 
v nejzranitelnějších situacích, jako jsou 
etnické, jazykové a náboženské menšiny, 
osoby se zdravotním postižením, komunita 
LGBTI, ženy, děti, žadatelé o azyl 
a migranti, si zaslouží zvláštní pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle poslední 
výroční zprávy EU o lidských právech 
ESVČ plně aktualizovala strategie pro 125 
zemí v oblasti lidských práv a demokracie; 
vzhledem k tomu, že tyto strategie – a 
jejich výroční zprávy o provádění – 
„představují zásadní nástroj k zajištění 
souladu politik“, „určují klíčové 
strategické priority“ a „definují 
dlouhodobé a krátkodobé cíle“ a stanoví 
„konkrétní opatření k prosazování 
lidských práv“; vzhledem k tomu, že tyto 
strategie pro země a jejich výroční zprávy 
o provádění zůstávají Parlamentu zcela 
nepřístupné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle nedávné 
zprávy, kterou zadala vláda Spojeného 
království, jsou křesťané nejvíce 
pronásledovanou náboženskou skupinou 
na světě a představují 80 % 
pronásledovaných věřících na světě; 
vzhledem k tomu, že toto pronásledování 
sahá od rutinní diskriminace ve 
vzdělávání, zaměstnání a společenském 
životě, přes omezení všech forem projevu 
až po fyzické útoky proti křesťanským 
komunitám, které se blíží naplnění 
mezinárodní definice genocidy, jak ji 
přijala OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že přechod k 
demokracii a nastolení nebo upevnění 
právního státu jsou součástí politik EU v 
souvislosti s rozšířením a sousedstvím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že právo na vodu 
a hygienu je základním lidským právem a 
zajištění přístupu k nim je zásadní, pokud 
jde o předcházení napětí v některých 
regionech; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nelegální 
okupace území nebo jeho části 
představuje trvalé porušování 
mezinárodního práva, v jehož důsledku 
vzniká podle mezinárodního 
humanitárního práva odpovědnost 
okupační síly vůči civilnímu obyvatelstvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
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světě a které svědčí o vzestupu 
autoritářství jako politického projektu, 
který ztělesňuje pohrdání lidskými právy, 
potlačování projevů nesouhlasu, 
zpolitizovaná justice a volby, o jejichž 
výsledku je předem rozhodnuto; je toho 
názoru, že zemím, které se dostanou do 
područí autoritářských režimů, hrozí větší 
riziko nestability, vzniku konfliktu, 
korupce a násilného extremismu; vítá 
skutečnost, že současně byly v mnoha 
zemích zahájeny procesy mírového 
urovnání a demokratizace, začaly se 
provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

světě, zejména v zemích, jejichž sociální a 
právní systém je založen na islámském 
právu; je toho názoru, že zemím, které se 
dostanou do područí autoritářských režimů, 
hrozí větší riziko nestability, vzniku 
konfliktu, korupce a násilného extremismu; 
vítá skutečnost, že současně byly v mnoha 
zemích zahájeny procesy mírového 
urovnání a demokratizace, začaly se 
provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu 
autoritářství jako politického projektu, 
který ztělesňuje pohrdání lidskými právy, 
potlačování projevů nesouhlasu, 
zpolitizovaná justice a volby, o jejichž 
výsledku je předem rozhodnuto; je toho 
názoru, že zemím, které se dostanou do 
područí autoritářských režimů, hrozí větší 
riziko nestability, vzniku konfliktu, 
korupce a násilného extremismu; vítá 
skutečnost, že současně byly v mnoha 
zemích zahájeny procesy mírového 
urovnání a demokratizace, začaly se 
provádět ústavní reformy a reformy 

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
eskalací útoků proti demokracii 
a právnímu státu, k nimž docházelo v roce 
2018 v upevněných totalitních režimech a 
diktaturách všude ve světě, jež ztělesňují 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že občanům 
těchto zemí hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu a toho, že se stanou 
oběťmi korupce a násilí; vítá skutečnost, 
že současně byly v mnoha zemích zahájeny 
procesy mírového urovnání 
a demokratizace, začaly se provádět 
ústavní reformy a reformy soudního 
systému a občanská společnost byla 
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soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

zapojena do otevřených a veřejných debat 
s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

Or. es

Pozměňovací návrh 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice, 
volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto, omezování prostoru pro 
fungování občanské společnosti a 
omezování svobody shromažďování a 
svobody projevu; je toho názoru, že 
zemím, které se dostanou do područí 
autoritářských režimů, hrozí větší riziko 
nestability, vzniku konfliktu, korupce 
a násilného extremismu; vítá skutečnost, že 
současně byly v mnoha zemích zahájeny 
procesy mírového urovnání 
a demokratizace, začaly se provádět 
ústavní reformy a reformy soudního 
systému a občanská společnost byla 
zapojena do otevřených a veřejných debat 
s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Petras 
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Auštrevičius, Dietmar Köster

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice a 
volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice, 
volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto, omezování prostoru pro 
fungování občanské společnosti a 
omezování svobody shromažďování a 
svobody projevu; je toho názoru, že 
zemím, které se dostanou do područí 
autoritářských režimů, hrozí větší riziko 
nestability, vzniku konfliktu, korupce 
a násilného extremismu; vítá skutečnost, že 
současně byly v mnoha zemích zahájeny 
procesy mírového urovnání 
a demokratizace, začaly se provádět 
ústavní reformy a reformy soudního 
systému a občanská společnost byla 
zapojena do otevřených a veřejných debat 
s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
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pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
korupce, násilného extremismu a zapojení 
do cizích vojenských konfliktů; vítá 
skutečnost, že současně byly v mnoha 
zemích zahájeny procesy mírového 
urovnání a demokratizace, začaly se 
provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
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a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti; a lidská práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
útoky proti demokracii a právnímu státu, 
k nimž docházelo v roce 2018 všude ve 
světě a které svědčí o vzestupu autoritářství 
jako politického projektu, který ztělesňuje 
pohrdání lidskými právy, potlačování 
projevů nesouhlasu, zpolitizovaná justice 
a volby, o jejichž výsledku je předem 
rozhodnuto; je toho názoru, že zemím, 
které se dostanou do područí autoritářských 
režimů, hrozí větší riziko nestability, 
vzniku konfliktu, korupce a násilného 
extremismu; vítá skutečnost, že současně 
byly v mnoha zemích zahájeny procesy 
mírového urovnání a demokratizace, začaly 
se provádět ústavní reformy a reformy 
soudního systému a občanská společnost 
byla zapojena do otevřených a veřejných 
debat s cílem prosazovat základní svobody 
a lidská práva, včetně zrušení trestu smrti; 
lituje nedostatečné angažovanosti v 
oblasti moratoria na trest smrti, zejména v 
Bělorusku, Indonésii, Íránu, Japonsku, 
Pákistánu, Saúdské Arábii, Singapuru, 
Thajsku a USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia



PE642.943v01-00 46/120 AM\1191183CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že kromě zemí, kde jsou ohroženy 
demokracie, lidská práva a právní stát, 
stále existují režimy, které popírají 
samotnou existenci univerzálních lidských 
práv zakotvených v mezinárodním právu, 
kde jsou i ta nejzákladnější práva svévolně 
přiznávána či odnímána, jako by se 
jednalo o privilegia ze strany absolutní 
autority státu, kde je velkým částem 
obyvatelstva, zejména ženám nebo 
menšinám, systematicky upíráno jakékoli 
postavení, a přesto jsou tyto režimy 
považovány za rovnocenné uvnitř 
společenství národů, což legitimizuje 
absolutní popírání lidských práv jako 
způsob vládnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že kromě zemí, kde jsou ohroženy 
demokracie, lidská práva a právní stát, 
stále existují režimy, které popírají 
samotnou existenci univerzálních lidských 
práv zakotvených v mezinárodním právu, 
kde jsou i ta nejzákladnější práva svévolně 
přiznávána či odnímána, jako by se 
jednalo o privilegia ze strany absolutní 
autority státu, kde je velkým částem 
obyvatelstva, zejména ženám nebo 
menšinám, systematicky upíráno jakékoli 
postavení, a přesto jsou tyto režimy 
považovány za rovnocenné uvnitř 
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společenství národů, což legitimizuje 
absolutní popírání lidských práv jako 
způsob vládnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že více 
než 700 milionů lidí na celém světě – 10 % 
obyvatelstva 3a – žije v extrémní chudobě a 
počet osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením je – byť klesá – 
stále vysoký, což často vede k migraci ve 
snaze o zajištění živobytí, potravin a vody; 
__________________
3a Rozvojový program OSN. Cíle 
udržitelného rozvoje. Cíl 1: Vymýtit 
chudobu. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 101
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. soudí, že všechny státy, které 
dodržují základní svobody jako základní 
kámen demokracie, musí být v popředí 
šíření osvědčených postupů řádné správy 
věcí veřejných založených na lidských 
právech a právním státu všude ve světě 
a posilování mezinárodních právních 

2. soudí, že všechny státy, které 
dodržují základní svobody jako základní 
kámen demokracie, musí být v popředí 
šíření postupů demokratické správy věcí 
veřejných založených na lidských právech 
a právním státu všude ve světě a posilování 
mezinárodních právních nástrojů na 
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nástrojů na ochranu lidských práv; 
zdůrazňuje výzvy, které představuje 
používání škodlivých vlivů, které oslabují 
demokratickou správu věcí veřejných 
a hodnoty, které jsou bytostně vlastní 
lidským právům, a maří pozitivní snahy 
demokratických států;

ochranu lidských práv; zdůrazňuje výzvy, 
které představuje používání škodlivých 
vlivů, které oslabují demokratickou správu 
věcí veřejných a hodnoty, které jsou 
bytostně vlastní lidským právům, a maří 
pozitivní snahy demokratických států; je 
hluboce znepokojen vazbami mezi 
autoritářskými režimy v třetích zemích a 
krajními pravicovými a populistickými 
nacionalistickými stranami a vládami v 
EU – jako je tomu v Maďarsku –, které 
ohrožují základní hodnoty Unie, jež jsou 
zakotveny v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a jež se odrážejí v Listině 
základních práv Evropské unie, včetně 
respektování demokracie, rovnosti, 
právního státu a lidských práv; je 
přesvědčen, že takové vazby podkopávají 
důvěryhodnost úsilí EU o prosazování 
základních hodnot; vyzývá EU a její 
členské státy, aby šly příkladem a důrazně 
dodržovaly všeobecná lidská práva, 
zajistily podpůrné prostředí pro svou 
občanskou společnost a řešily veškeré 
negativní tendence v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. soudí, že všechny státy, které 
dodržují základní svobody jako základní 
kámen demokracie, musí být v popředí 
šíření osvědčených postupů řádné správy 
věcí veřejných založených na lidských 
právech a právním státu všude ve světě 
a posilování mezinárodních právních 
nástrojů na ochranu lidských práv; 
zdůrazňuje výzvy, které představuje 
používání škodlivých vlivů, které oslabují 
demokratickou správu věcí veřejných 

2. soudí, že všechny státy, které 
dodržují mezinárodně uznané základní 
svobody jako základní kámen demokracie, 
musí být v popředí šíření osvědčených 
postupů řádné správy věcí veřejných 
založených na lidských právech a právním 
státu všude ve světě a posilování 
mezinárodních právních nástrojů na 
ochranu lidských práv; zdůrazňuje výzvy, 
které představuje používání škodlivých 
vlivů, které oslabují demokratickou správu 
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a hodnoty, které jsou bytostně vlastní 
lidským právům, a maří pozitivní snahy 
demokratických států;

věcí veřejných a hodnoty, které jsou 
bytostně vlastní lidským právům, a maří 
pozitivní snahy demokratických států;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že nemůže existovat 
hierarchie lidských práv; zdůrazňuje 
potřebu zajistit plný respekt a dodržování 
zásady, že lidská práva jsou univerzální a 
nezcizitelná, nedělitelná, vzájemně 
provázaná a na sobě závislá; zdůrazňuje 
absolutní nepřijatelnost pokusů o využití 
práv určitých skupin k ospravedlnění 
marginalizace ostatních;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že nemůže existovat 
hierarchie lidských práv; zdůrazňuje 
potřebu zajistit plný respekt a dodržování 
zásady, že lidská práva jsou univerzální a 
nezcizitelná, nedělitelná, vzájemně 
provázaná a na sobě závislá; zdůrazňuje 
absolutní nepřijatelnost pokusů o využití 
práv určitých skupin k ospravedlnění 
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marginalizace ostatních;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že nemůže existovat 
hierarchie lidských práv; zdůrazňuje 
potřebu zajistit plný respekt a dodržování 
zásady, že lidská práva jsou univerzální a 
nezcizitelná, nedělitelná, vzájemně 
provázaná a na sobě závislá; zdůrazňuje 
absolutní nepřijatelnost pokusů o využití 
práv určitých skupin k ospravedlnění 
marginalizace ostatních;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů a vojenských útoků, jejichž 
cílem jsou etnické čistky, které si stále 
vybírají daň v podobě životů civilních 
obyvatel a způsobují hromadné vysídlení, 
přičemž státy i nestátní subjekty se zjevně 
neznají ke své odpovědnosti řídit se 
mezinárodním humanitárním právem 
a mezinárodním právem v oblasti lidských 
práv; zdůrazňuje, že regiony ve válce nebo 
v konfliktních situacích jsou zranitelné 
vůči zahraničním vojenským intervencím 
a že v nich dochází k závažným případům 
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protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

porušování lidských práv, které jsou svou 
povahou mimořádné a mají zcela pošlapat 
lidskou důstojnost, protože jsou současně 
zničující pro oběti i degradující pro ty, kdo 
se jich dopouštějí; jako příklad uvádí 
používání sexuálního násilí jako válečné 
zbraně, která má zničit, destabilizovat 
a demoralizovat jednotlivce, rodiny, 
komunity a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se neznají ke své 
odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou zničující pro oběti; jako 
příklad uvádí používání sexuálního násilí 
jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

Or. et

Pozměňovací návrh 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání mučení 
a jiného krutého, nelidského či 
ponižujícího zacházení, násilných 
zmizení, poprav bez řádného soudu a 
sexuálního násilí jako válečné zbraně, která 
má zničit, destabilizovat a demoralizovat 
jednotlivce, rodiny, komunity 
a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
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zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně či úmyslného 
vyhladovění jako válečné zbraně tam, kde 
jsou nemoci a podvýživa záměrně 
podporovány s cílem zničit, destabilizovat 
a demoralizovat jednotlivce, rodiny, 
komunity a společnosti, zejména děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti a 
specifickou zranitelnost žen z etnických a 
náboženských menšin vůči tomuto násilí, 
zejména konvertitek, vedoucích komunit a 
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mladých dospělých;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti a 
specifickou zranitelnost žen z etnických a 
náboženských menšin vůči tomuto násilí, 
zejména konvertitek;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti;

3. upozorňuje na prokletí ozbrojených 
konfliktů, které si stále vybírají daň 
v podobě životů civilních obyvatel 
a způsobují hromadné vysídlení, přičemž 
státy i nestátní subjekty se zjevně neznají 
ke své odpovědnosti řídit se mezinárodním 
humanitárním právem a mezinárodním 
právem v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje, že v regionech ve válce nebo 
v konfliktních situacích dochází 
k závažným případům porušování lidských 
práv, které jsou svou povahou mimořádné 
a mají zcela pošlapat lidskou důstojnost, 
protože jsou současně zničující pro oběti 
i degradující pro ty, kdo se jich dopouštějí; 
jako příklad uvádí používání sexuálního 
násilí jako válečné zbraně, která má zničit, 
destabilizovat a demoralizovat jednotlivce, 
rodiny, komunity a společnosti; hluboce 
lituje nedostatečného dodržování 
mezinárodního humanitárního práva a 
důrazně odsuzuje alarmující nárůst 
smrtelných útoků na nemocnice, školy a 
další civilní cíle, k němuž došlo v roce 
2018 v ozbrojených konfliktech po celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že právo na život je 
prvním a nejdůležitějším lidským právem, 
a proto je nutno nelegální válečné akce 
vždy jednomyslně odsuzovat a účinně se 
jim postavit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání 
mezinárodního pořádku založeného na 
pravidlech, které je vážným problémem 
z hlediska lidských práv v celém světě; 
pevně věří v přístupy a rozhodnutí, které 
jsou výsledkem spolupráce 
v multilaterálním rámci, zejména v rámci 
orgánů OSN, jako nejúčinnější 
prostředek, jak sloužit zájmům lidstva, 
nalézt trvalá řešení konfliktů a usilovat 
o pokrok v oblasti lidských práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 
pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN, jako 
nejúčinnější prostředek, jak sloužit zájmům 
lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů 
a usilovat o pokrok v oblasti lidských práv;

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 
pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN a stávajících 
dohodnutých formátů vyjednávání v 
rámci regionálních organizací, jako je 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě, jako nejúčinnější prostředek, jak 
sloužit zájmům lidstva, nalézt trvalá řešení 
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konfliktů na základě norem a zásad 
mezinárodního práva, Charty OSN a 
Helsinského závěrečného aktu a usilovat 
o pokrok v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 
pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN, jako 
nejúčinnější prostředek, jak sloužit zájmům 
lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů 
a usilovat o pokrok v oblasti lidských práv;

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 
pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN, jako 
nejúčinnější prostředek, jak sloužit zájmům 
lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů 
a usilovat o pokrok v oblasti lidských práv; 
v tomto ohledu vítá skutečnost, že v roce 
2018 ratifikovaly Mezinárodní pakt o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech (ICESCR) Marshallovy ostrovy, 
Katar a Fidži;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 

4. odsuzuje snahu vzepřít se 
multilateralismu a odmítání mezinárodního 
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pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN, jako 
nejúčinnější prostředek, jak sloužit zájmům 
lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů 
a usilovat o pokrok v oblasti lidských práv;

pořádku založeného na pravidlech, které je 
vážným problémem z hlediska lidských 
práv v celém světě; pevně věří v přístupy 
a rozhodnutí, které jsou výsledkem 
spolupráce v multilaterálním rámci, 
zejména v rámci orgánů OSN, jako 
nejúčinnější prostředek, jak sloužit zájmům 
lidstva, nalézt trvalá řešení konfliktů 
a usilovat o pokrok v oblasti lidských práv; 
je velmi znepokojen skutečností, že křesla 
v různých orgánech OSN v oblasti 
lidských práv jsou obsazena zeměmi, u 
nichž bylo prokázáno závažné porušení 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. odsuzuje skutečnost, že zemím, o 
kterých je známo, že hrubě porušují lidská 
práva, bylo Valným shromážděním OSN 
přiděleno křeslo v Radě OSN pro lidská 
práva (UNHRC); je přesvědčen, že to 
narušuje důvěryhodnost UNHRC a 
delegitimizuje její existenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu vražd, fyzického napadení a 
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zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
aktivisté bojující za práva žen, zastánci 
ochrany životního prostředí a půdy, včetně 
stále bezostyšnějších útoků spáchaných 
na cizí půdě a v některých případech v 
rozporu se zákony a zvyklostmi týkajícími 
se diplomatických výsad a imunit; 
požaduje spravedlnost a zodpovědnost na 
nejvyšší úrovni rozhodování o těchto 
útocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení, 
uplatnění trestu smrti, pronásledování a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména zastánci lidských 
práv žen, novináři, právníci a aktivisté z 
řad občanské společnosti, mj. zastánci 
ochrany životního prostředí a půdy, 
většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Stelios Kympouropoulos
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení, 
věznění a zastrašování, jejichž obětmi jsou 
lidé zasazující se za dodržování lidských 
práv všude ve světě, zejména novináři, 
právníci, zvolení politici a aktivisté z řad 
občanské společnosti, mj. zastánci ochrany 
životního prostředí a půdy, většinou v 
zemích s vysokou mírou korupce a se 
špatnou pověstí, pokud jde o dodržování 
zásad právního státu a uplatňování 
soudního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, násilí, obtěžování a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu; vyjadřuje 
hluboké politování nad tím, že k zužování 
prostoru pro činnost občanské 
společnosti, jež je narůstajícím 
celosvětovým jevem, dochází také v 
zavedených demokraciích a v zemích se 
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středním a vysokým příjmem;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzických i 
verbálních útoků a zastrašování, jejichž 
obětmi jsou zastánci lidských práv všude 
ve světě, zejména novináři, právníci a 
aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu; konstatuje, 
že zastánci lidských práv žen i zastánci 
environmentálních práv čelí specifickým 
rizikům a potřebují odpovídající ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
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zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy; odhaduje se, že od roku 1998, kdy 
byla podepsána Deklarace OSN o 
zastáncích lidských práv, bylo na celém 
světě zavražděno 3 500 zastánců lidských 
práv; konstatuje, že zastánci lidských práv 
žen čelí specifickým rizikům a potřebují 
odpovídající ochranu; odsuzuje 
skutečnost, že některé vlády přijaly právní 
předpisy, které omezují činnost sociálního 
hnutí, včetně uzavírání nevládních 
organizací nebo zmražení jejich majetku;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
aktivistů za práva žen, zastánci ochrany 
životního prostředí a půdy, většinou v 
zemích s vysokou mírou korupce a se 
špatnou pověstí, pokud jde o dodržování 
zásad právního státu a uplatňování 
soudního dohledu; požaduje přiměřenou 
ochranu, aby mohli svobodně vykonávat 
svou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
aktivistů za práva žen, zastánci ochrany 
životního prostředí a půdy, většinou v 
zemích s vysokou mírou korupce a se 
špatnou pověstí, pokud jde o dodržování 
zásad právního státu a uplatňování 
soudního dohledu; požaduje spravedlnost 
a zodpovědnost na nejvyšší úrovni 
rozhodování o těchto útocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a půdy 
a zastánci náboženských a názorových 
menšin, většinou v zemích s vysokou 
mírou korupce a se špatnou pověstí, pokud 
jde o dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, zastánci 
náboženských a názorových menšin, 
právníci a aktivisté z řad občanské 
společnosti, mj. zastánci ochrany životního 
prostředí a půdy, většinou v zemích s 
vysokou mírou korupce a se špatnou 
pověstí, pokud jde o dodržování zásad 
právního státu a uplatňování soudního 
dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu;

5. je vážně znepokojen nárůstem 
počtu případů vražd, fyzického napadení a 
zastrašování, jejichž obětmi jsou lidé 
zasazující se za dodržování lidských práv 
všude ve světě, zejména novináři, právníci 
a aktivisté z řad občanské společnosti, mj. 
zastánci ochrany životního prostředí a 
půdy, většinou v zemích s vysokou mírou 
korupce a se špatnou pověstí, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu a 
uplatňování soudního dohledu; konstatuje, 
že zastánci lidských práv žen čelí 
specifickým rizikům a potřebují 
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odpovídající ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že EU a některé členské státy nadále 
upřednostňují obchodní, vojenské, 
protiteroristické a migrační zájmy před 
otázkami lidských práv a demokracie; je 
hluboce znepokojen používáním 
represivních právních předpisů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a boje proti 
terorismu za účelem zasahování proti 
zastáncům lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že EU a některé členské státy nadále 
upřednostňují obchodní, vojenské, 
protiteroristické a migrační zájmy před 
otázkami lidských práv a demokracie; je 
hluboce znepokojen používáním 
represivních právních předpisů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a boje proti 
terorismu za účelem zasahování proti 
zastáncům lidských práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů před 
zákonem a ženských práv v celém světě; 
zdůrazňuje, že i přes pokrok ženy a dívky 
nadále trpí diskriminací a násilím; 
zdůrazňuje, že mnoho společností stále 
těžko hledá cestu k tomu, aby měly ženy 
a dívky ze zákona stejná práva a rovný 
přístup ke vzdělávání, zdravotní péči, 
důstojné práci a politickému 
a ekonomickému zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost aktivního 
zapojení EU do celosvětového úsilí o 
prosazování rovnosti žen a mužů a o plné 
užívání lidských práv všemi dívkami a 
ženami; zdůrazňuje, že i přes pokrok ženy 
a dívky nadále trpí diskriminací a násilím; 
zdůrazňuje, že mnoho společností stále 
těžko hledá cestu k tomu, aby měly ženy 
a dívky ze zákona stejná práva a rovný 
přístup ke vzdělávání, zdravotní péči, 
důstojné práci a politickému 
a ekonomickému zastoupení;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací, násilím a vykořisťováním za 
účelem reprodukce; zdůrazňuje, že mnoho 
společností stále těžko hledá cestu k tomu, 
aby měly ženy a dívky ze zákona stejná 
práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, respektu jejich intimity a 
reprodukční kapacity, která zahrnuje 
odsouzení jakýchkoli forem gestačního 
náhradního mateřství, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací, násilím a vykořisťováním za 
účelem reprodukce; zdůrazňuje, že mnoho 
společností stále těžko hledá cestu k tomu, 
aby měly ženy a dívky ze zákona stejná 
práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 136
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že ženy, které 
projevují víru či přesvědčení, jsou 
pronásledování vystaveny dvojnásobně; 
zdůrazňuje, že mnoho společností stále 
těžko hledá cestu k tomu, aby měly ženy 
a dívky ze zákona stejná práva a rovný 
přístup ke vzdělávání, zdravotní péči, 
důstojné práci a politickému 
a ekonomickému zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů a 
ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů před 
zákonem a práv žen a dívek v celém světě; 
zdůrazňuje, že i přes pokrok ženy a dívky 
nadále trpí diskriminací a násilím; 
zdůrazňuje, že většina společností stále 
těžko hledá cestu k tomu, aby měly ženy 
a dívky ze zákona stejná práva a rovný 
přístup ke vzdělávání, zdravotní péči, 
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a politickému a ekonomickému zastoupení; důstojné práci a politickému 
a ekonomickému zastoupení; vyjadřuje 
vážné znepokojení nad rozšířenými a 
pokračujícími útoky na práva žen a na 
sexuální a reprodukční zdraví a práva, 
jakož i nad právními předpisy v mnoha 
částech světa, které tato práva omezují, a 
to i v rámci členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
většina společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci a stejné 
odměně a politickému a ekonomickému 
zastoupení; vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícími útoky na práva žen a na 
sexuální a reprodukční zdraví a práva, 
jakož i nad právními předpisy v mnoha 
částech světa, které tato práva omezují, a 
to i v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
většina společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení; 
vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími 
útoky na práva žen a na sexuální a 
reprodukční zdraví a práva, jakož i nad 
právními předpisy v mnoha částech světa, 
které tato práva omezují, a to i v rámci 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení; 
upozorňuje mimo jiné na mrzačení 
ženských pohlavních orgánů jako na 
jeden z nejodpornějších způsobů 
porušování lidských práv; vítá iniciativu 
Spotlight zaměřenou na násilí na ženách, 
kterou zahájila Evropská komise, a žádá o 
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její posílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení;

6. zdůrazňuje důležitost pokroku 
v problematice rovnosti žen a mužů 
a ženských práv v celém světě; zdůrazňuje, 
že i přes pokrok ženy a dívky nadále trpí 
diskriminací a násilím; zdůrazňuje, že 
mnoho společností stále těžko hledá cestu 
k tomu, aby měly ženy a dívky ze zákona 
stejná práva a rovný přístup ke vzdělávání, 
zdravotní péči, důstojné práci 
a politickému a ekonomickému zastoupení; 
poukazuje mimo jiné na mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a sňatky 
dětí, jež patří mezi nejrozšířenější a 
systematické způsoby porušování lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, obchodování s nimi a jejich 
vykořisťování, včetně využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
druhům zneužívání nebo zanedbávání dětí, 
obchodování s nimi a jejich vykořisťování, 
včetně nucených sňatků a násilného 
náboru či využívání dětských vojáků v 
ozbrojených konfliktech, a zajištění péče a 
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budoucnost lidstva naprosto zásadní; vzdělání pro děti jsou pro budoucnost 
lidstva naprosto zásadní cíle; v tomto 
ohledu podporuje mechanismus 
monitorování a podávání zpráv (MRM) 
vytvořený rezolucí Rady bezpečnosti OSN 
č. 1612 týkající se dětí v ozbrojených 
konfliktech, včetně posílení nezávislosti a 
nestrannosti při sestavování každoročního 
seznamu porušovatelů dětských práv, aby 
probíhalo bez politických zásahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, obchodování s nimi a jejich 
vykořisťování, včetně využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 
budoucnost lidstva naprosto zásadní;

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
druhům zneužívání nebo zanedbávání dětí, 
obchodování s nimi a jejich vykořisťování, 
včetně náboru či využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 
budoucnost lidstva naprosto zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, obchodování s nimi a jejich 

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, špatnému zacházení s nimi, 
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vykořisťování, včetně využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 
budoucnost lidstva naprosto zásadní;

obchodování s nimi a jejich vykořisťování, 
včetně využívání dětských vojáků v 
ozbrojených konfliktech, a zajištění péče a 
vzdělání pro děti jsou pro budoucnost 
lidstva naprosto zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, 
Tanja Fajon, Mounir Satouri

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, obchodování s nimi a jejich 
vykořisťování, včetně využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 
budoucnost lidstva naprosto zásadní;

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, špatnému zacházení s nimi, 
obchodování s nimi a jejich vykořisťování, 
včetně využívání dětských vojáků v 
ozbrojených konfliktech, a zajištění péče a 
vzdělání pro děti jsou pro budoucnost 
lidstva naprosto zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, obchodování s nimi a jejich 
vykořisťování, včetně využívání dětských 
vojáků v ozbrojených konfliktech, a 
zajištění péče a vzdělání pro děti jsou pro 

7. zdůrazňuje, že respektování a 
prosazování práv dítěte, boj proti veškerým 
projevům zneužívání nebo zanedbávání 
dětí, špatnému zacházení s nimi, 
obchodování s nimi a jejich vykořisťování, 
včetně využívání dětských vojáků v 
ozbrojených konfliktech, a zajištění péče a 
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budoucnost lidstva naprosto zásadní; vzdělání pro děti jsou pro budoucnost 
lidstva naprosto zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité plně 
zohledňovat zvláštní potřeby lidí se 
zdravotním postižením; vyzývá EU, aby do 
své vnější činnosti a politiky rozvojové 
pomoci začlenila boj proti diskriminaci na 
základě zdravotního postižení;

8. zdůrazňuje, že je důležité plně 
zohledňovat specifické potřeby lidí se 
zdravotním postižením; vyzývá EU, aby do 
své vnější činnosti a politiky rozvojové 
pomoci začlenila boj proti diskriminaci na 
základě zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité plně 
zohledňovat zvláštní potřeby lidí se 
zdravotním postižením; vyzývá EU, aby do 
své vnější činnosti a politiky rozvojové 
pomoci začlenila boj proti diskriminaci na 
základě zdravotního postižení;

8. zdůrazňuje, že je důležité plně 
zohledňovat zvláštní potřeby lidí se 
zdravotním postižením; vyzývá EU, aby do 
své vnější činnosti a politiky rozvojové 
pomoci začlenila boj proti diskriminaci na 
základě zdravotního postižení, spolu s 
bojem za rovný přístup na trh práce a 
přístup ke vzdělání a odborné přípravě, a 
aby prosazovala řešení, která lidem se 
zdravotním postižením usnadní fungování 
ve společnosti;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, pohlaví, pohlavních znaků, 
sexuální orientace, genderové identity 
a věku, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, pohlaví, genderové identity, 
sexuální orientace a věku, 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;



PE642.943v01-00 76/120 AM\1191183CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, pohlaví, sexuální orientace, 
genderové identity a věku, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, pohlaví, sexuální orientace, 
genderové identity a věku, 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace, genderové 
identity, pohlavních znaků a věku, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, které 
jsou dosud běžné v mnoha zemích 
a společnostech; je vážně znepokojen čím 
dál netolerantnějšími a nenávistnějšími 

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace, genderové 
identity, pohlavních znaků a věku, které 
jsou dosud běžné v mnoha zemích 
a společnostech; je vážně znepokojen čím 
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reakcemi směřujícími na ty, kteří jsou 
obětmi těchto porušování lidských práv;

dál netolerantnějšími a nenávistnějšími 
reakcemi směřujícími na ty, kteří jsou 
obětmi těchto porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, genderové identity, sexuální 
orientace a věku, 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, a neschopností státních a 
nestátních aktérů reagovat a pohánět 
agresory k odpovědnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, které 

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, pohlaví, sexuální orientace a věku, 
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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;

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, 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;

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, genderové identity a věku, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Andrius Kubilius

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, třídního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, které 
jsou dosud běžné v mnoha zemích 

9. upozorňuje na případy 
pronásledování a diskriminace to na 
základě etnické příslušnosti, státní 
příslušnosti, sociálního původu, kasty, 
náboženského vyznání, přesvědčení, 
jazyka, sexuální orientace a věku, které 
jsou dosud běžné v mnoha zemích 
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a společnostech; je vážně znepokojen čím 
dál netolerantnějšími a nenávistnějšími 
reakcemi směřujícími na ty, kteří jsou 
obětmi těchto porušování lidských práv;

a společnostech; je vážně znepokojen čím 
dál netolerantnějšími a nenávistnějšími 
reakcemi směřujícími na ty, kteří jsou 
obětmi těchto porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé 
účinky změny klimatu zejména 
v nejchudších zemích světa rozněcují 
rizika vypuknutí nových konfliktů 
a dalšího vysídlování obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3, 
41 milionů činí vnitřně vysídlené osoby a 
3,5 milionu činí žadatelé o azyl[1], 
přičemž dále je celosvětově 12 milionů 
osob bez státní příslušnosti;  

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3, 
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zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé 
účinky změny klimatu zejména 
v nejchudších zemích světa rozněcují 
rizika vypuknutí nových konfliktů 
a dalšího vysídlování obyvatelstva;

41 milionů činí vnitřně vysídlené osoby a 
3,5 milionu činí žadatelé o azyl; kromě 
toho je celosvětově 12 milionů osob bez 
státní příslušnosti; zastává názor, že 
faktory vedoucí k vysídlení – války, 
konflikty, politický útlak, pronásledování 
a násilí – budou dále posilovat kvůli 
nestejným podmínkám hospodářského 
rozvoje a nepříznivým účinkům změny 
klimatu zejména v nejchudších zemích 
světa;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé 
účinky změny klimatu zejména 
v nejchudších zemích světa rozněcují 
rizika vypuknutí nových konfliktů 
a dalšího vysídlování obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 přesahuje 
70 milionů, z toho 26 milionů činí 
uprchlíci3, 41 milionů činí vnitřně 
vysídlené osoby a 3,5 milionu činí žadatelé 
o azyl; kromě toho je celosvětově 12 
milionů osob bez státní příslušnosti; 
zastává názor, že faktory vedoucí 
k vysídlení – války, konflikty, politický 
útlak, pronásledování a násilí – budou 
dále posilovat kvůli nestejným 
podmínkám hospodářského rozvoje a 
nepříznivým účinkům změny klimatu 
zejména v nejchudších zemích světa;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, islámský 
terorismus, konflikty, politický útlak, 
chudoba a nedostatek potravin, nestejné 
podmínky hospodářského rozvoje 
a nepříznivé účinky změny klimatu 
zejména v nejchudších zemích světa 
rozněcují rizika vypuknutí nových 
konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, pronásledování z důvodu 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
chudoba a nedostatek potravin, nestejné 
podmínky hospodářského rozvoje 
a nepříznivé účinky změny klimatu 
zejména v nejchudších zemích světa 
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obyvatelstva; rozněcují rizika vypuknutí nových 
konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, pronásledování z důvodu 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
chudoba a nedostatek potravin, nestejné 
podmínky hospodářského rozvoje 
a nepříznivé účinky změny klimatu 
zejména v nejchudších zemích světa 
rozněcují rizika vypuknutí nových 
konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin a vody, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 166
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva;

10. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 překročil 70 
milionů, z toho 26 milionů činí uprchlíci3; 
zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé účinky 
změny klimatu zejména v nejchudších 
zemích světa rozněcují rizika vypuknutí 
nových konfliktů a dalšího vysídlování 
obyvatelstva; naléhavě žádá EU, aby se 
snažila čelit dopadům globální změny 
klimatu, mimo jiné zavedením účinných a 
udržitelných politických opatření, a aby 
dodržovala cíle Pařížské dohody; 
zdůrazňuje, že biologická rozmanitost a 
lidská práva jsou vzájemně provázány a 
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jsou vzájemně závislé, a připomíná 
povinnosti států v oblasti lidských práv 
týkající se ochrany biologické 
rozmanitosti, na které tato práva závisí, a 
to i prostřednictvím zajištění účasti 
občanů na rozhodnutích týkajících se 
biologické rozmanitosti a poskytnutí 
přístupu k účinným prostředkům nápravy 
v případě ztráty a degradace biologické 
rozmanitosti; vyjadřuje podporu 
vznikajícímu normativnímu úsilí na 
mezinárodní úrovni v souvislosti s 
trestnými činy v oblasti životního 
prostředí;

__________________ __________________
3 UNHCR – zpráva o globálních trendech v 
roce 2018 (19. červen 2019).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že počet násilně 
vysídlených osob v roce 2018 přesahuje 
70 milionů, z toho 26 milionů činí 
uprchlíci, 41 milionů činí vnitřně 
vysídlené osoby a 3,5 milionu činí žadatelé 
o azyl; kromě toho je celosvětově 12 
milionů osob bez státní příslušnosti; 
zastává názor, že faktory vedoucí 
k vysídlení – války, konflikty, politický 
útlak, pronásledování a násilí – budou 
dále posilovat kvůli nestejným 
podmínkám hospodářského rozvoje a 
nepříznivým účinkům změny klimatu 
zejména v nejchudších zemích světa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zastává názor, že války, konflikty, 
politický útlak, chudoba a nedostatek 
potravin, nestejné podmínky 
hospodářského rozvoje a nepříznivé 
účinky změny klimatu zejména v 
nejchudších zemích světa rozněcují rizika 
vypuknutí nových konfliktů a dalšího 
vysídlování obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje základní povinnosti a 
odpovědnost států a dalších činitelů s 
rozhodovací pravomocí, včetně podniků, 
pokud jde o zmírnění dopadů změny 
klimatu, zabránění jejich negativnímu 
dopadu na lidská práva a podporu 
vhodných politik v souladu s povinnostmi 
v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že 
změny životního prostředí ohrožují 
nejzákladnější lidská práva, jako je 
přístup k vodě, přírodním zdrojům a 
potravinám; domnívá se, že boj proti 
zneužívání a hromadění zdrojů musí být 
prioritou EU a jejích členských států; 
upozorňuje zejména na souvislost mezi 
tímto využíváním zdrojů a financováním 
konfliktů, válek a násilí, které přímo nebo 
nepřímo zahrnují nadnárodní společnosti; 
uznává, že dopady změny klimatu na 
životní prostředí mohou zhoršit nucenou 
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migraci a vysídlení, a proto zdůrazňuje, že 
je třeba v souladu s Pařížskou dohodou 
rychle zavádět politiky ke snižování 
dopadů změny klimatu; považuje proto za 
důležité, aby se na mezinárodní úrovni 
pracovalo na vymezení pojmu „ekologicky 
vysídlené osoby“ v rámci OSN s cílem 
vytvořit mezinárodní právní rámec a 
zaujmout společný přístup k ochraně osob 
nucených opustit své bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; odsuzuje 
využívání legitimních cílů, jako je boj 
proti terorismu, bezpečnost státu a 
vymáhání práva, k potlačování disidentů a 
omezování svobody projevu, jako se to 
děje v Rusku, Egyptě, Číně a dalších 
zemích; naléhavě požaduje, aby byly 
zavedeny nejlepší možné mechanismy 
ochrany proti dezinformačním kampaním 
a nepřátelské propagandě tím, že na úrovni 
EU i na mezinárodní úrovni bude 
vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; připomíná, že 
média by měla odrážet pluralitu, 
rozmanitost a nediskriminaci; státní 
regulace vysílacích médií by neměla 
omezovat menšinová práva osob 
náležejících k národnostním menšinám, 
které by měly mít přístup k vysílání ve 
svém vlastním jazyce; odsuzuje mediální 
propagandu a dezinformace namířené 
proti etnickým a národnostním 
menšinám; naléhavě požaduje, aby byly 
zavedeny nejlepší možné mechanismy 
ochrany proti dezinformačním kampaním 
a nepřátelské propagandě tím, že na úrovni 
EU i na mezinárodní úrovni bude 
vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků – on-line i off-line – jsou 
jádrem odolných demokratických 
společností; naléhavě požaduje, aby byly 
zavedeny nejlepší možné mechanismy 
ochrany proti dezinformačním kampaním 
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propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

a nepřátelské propagandě tím, že na úrovni 
EU i na mezinárodní úrovni bude 
vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné a 
systematické uplatňování obecných zásad 
EU ohledně svobody projevu on-line a 
off-line a pravidelné sledování jejich 
dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
probíhajícím dezinformačním kampaním 
a nepřátelské propagandě ze strany 
autoritářských států a nestátních 
subjektů, jako jsou teroristické skupiny, 
tím, že na úrovni EU i na mezinárodní 
úrovni bude vypracován právní rámec 
k boji s hybridními hrozbami, mezi něž 
patří i kybernetické útoky a informační 
válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
nenávistným projevům, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě tím, 
že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
nenávistným projevům, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě tím, 
že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Miguel Urbán Crespo
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
nenávistným projevům, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě tím, 
že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
nenávistným projevům, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě tím, 
že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
nenávistným projevům, dezinformačním 
kampaním a nepřátelské propagandě tím, 
že na úrovni EU i na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním, nepřátelské 
propagandě a radikalizaci tím, že na 
úrovni EU i na mezinárodní úrovni bude 
vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na mezinárodní úrovni 
bude vypracován právní rámec k boji 
s hybridními hrozbami, mezi něž patří 
i kybernetické útoky a informační válka;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka;

11. zdůrazňuje, že svoboda slova 
a projevu a také pluralita sdělovacích 
prostředků jsou jádrem odolných 
demokratických společností; naléhavě 
požaduje, aby byly zavedeny nejlepší 
možné mechanismy ochrany proti 
dezinformačním kampaním a nepřátelské 
propagandě tím, že na úrovni EU i na 
mezinárodní úrovni bude vypracován 
právní rámec k boji s hybridními hrozbami, 
mezi něž patří i kybernetické útoky 
a informační válka, aniž by byla ohrožena 
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základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi;

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi; žádá EU, aby s 
mimořádnou pečlivostí posuzovala 
veškerá porušení související s politikami, 
projekty a financováním Unie ve třetích 
zemích a těmto porušením předcházela, a 
to i tím, že vytvoří mechanismy pro 
podávání stížností pro jednotlivce i 
skupiny, jejichž práva mohla být v 
důsledku činnosti EU v těchto zemích 
porušena;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
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že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi;

že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi; zdůrazňuje, že EU by 
proto měla zavést opatření, která zajistí, 
aby zapojení EU bezděčně neposílilo 
autoritářské režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi;

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi; zdůrazňuje, že EU by 
proto měla zavést opatření, která zajistí, 
aby zapojení EU bezděčně neposílilo 
autoritářské režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
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že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi;

že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi; vítá proto závěry Rady o 
demokracii přijaté Radou na jejím 
zasedání konaném dne 14. října 2019 a 
vyzývá Komisi a členské státy EU, aby 
přijaly nový ambiciózní, komplexní a 
závazný akční plán pro lidská práva a 
demokracii na další roky; požaduje silný 
kontrolní mechanismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi;

12. připomíná, že se EU zavázala 
k tomu, že lidská práva a demokracie 
budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 
zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 
že cíl prosazování lidských práv 
a demokracie v celém světě vyžaduje, aby 
se stal součástí všech politik EU, které mají 
vnější dimenzi; bere na vědomí význam 
občanské společnosti pro flexibilní, 
včasné a účinné reakce na režimy 
porušující mezinárodní právo, lidská 
práva a demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat a prosazovat lidská práva ve 
všech vnějších politikách EU; bere na 
vědomí, že práce na takto důležitých 
otázkách jsou v současné době 
v Parlamentu prováděny pod statusem 
podvýboru; znovu opakuje svou výzvu 
povýšit tento podvýbor na plnohodnotný 
výbor;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 
aby přijaly nový, ambiciózní, časově 
vázaný a závazný akční plán pro lidská 
práva a demokracii; jeho provádění a 
dopad by měly být posouzeny 
prostřednictvím silného kontrolního 
mechanismu; trvá na tom, aby byly 
v rámci tohoto budoucího akčního plánu 
náležitě řešeny nové výzvy v oblasti 
lidských práv, včetně digitálních práv, ale 
také klíčové otázky lidských práv, které 
byly dosud zanedbávány, jako jsou práva v 
oblasti životního prostředí, práva starších 
osob, sportovní a lidská práva a práva 
migrantů; zdůrazňuje, že členské státy EU 
by měly převzít větší odpovědnost za akční 
plán a podat zprávu o jeho provádění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 
aby přijaly nový, ambiciózní, komplexní a 
závazný akční plán pro lidská práva a 
demokracii na příštích pět let; jeho 
provádění a dopad by měly být posouzeny 
prostřednictvím silného kontrolního 
mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 
aby přijaly nový, ambiciózní, komplexní a 
závazný akční plán pro lidská práva a 
demokracii na příštích pět let; jeho 
provádění a dopad by měly být posouzeny 
prostřednictvím silného kontrolního 
mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 
aby přijaly nový, ambiciózní, komplexní a 
závazný akční plán pro lidská práva a 
demokracii na příštích pět let; jeho 
provádění a dopad by měly být posouzeny 
prostřednictvím silného kontrolního 
mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. poukazuje na důležitost svých 
usnesení týkající se porušování lidských 
práv, demokracie a právního státu 
(známých jako naléhavá usnesení podle 
článku 144, dříve článku 135 jednacího 
řádu); zdůrazňuje právní důslednost a 
stěžejní význam EU v rámci boje za lidská 
práva prostřednictvím tohoto nástroje; 
vyzývá ESVČ, aby Parlamentu pravidelně 
podávala zprávy o následných opatřeních, 
která přijala v návaznosti na veškerá 
naléhavá usnesení a/nebo na doporučení 
v nich; vyzývá ESVČ a členské státy EU, 
aby zvýšily viditelnost případů porušování 
lidských práv uvedených v naléhavých 
usneseních Parlamentu; znovu opakuje 
své přesvědčení, že tento nástroj lze dále 
rozvíjet s cílem posílit lidská práva a 
demokracii prostřednictvím posílené 
včasné reflexe, cílení a účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. důrazně doporučuje, aby Komise 
posílila svou spolupráci s podvýborem 
Parlamentu pro lidská práva, aby mu 
umožnila aktivně přispívat k 
připravovanému akčnímu plánu EU pro 
lidská práva a demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá ESVČ a Komisi, aby 
informovaly a konzultovaly podvýbor 
Parlamentu pro lidská práva při 
přezkumu a/nebo přijímání politických 
dokumentů EU pro provádění a sledování 
zahraniční politiky EU v oblasti lidských 
práv a aby s tímto podvýborem úzce 
spolupracovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou 
úlohu tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

13. připomíná Komisi a Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), že je 
třeba účinně využívat doložek o lidských 
právech v mezinárodních dohodách, a to 
tak, že se povede politický dialog, bude se 
pravidelně posuzovat pokrok a na žádost 
jakékoli ze stran dohody se uskuteční 
postup konzultací; požaduje, aby byly 
zavedeny robustní mechanismy pro 
doložky o lidských právech, v nichž by byl 
zapojen Parlament, místní organizace 
občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž 
vytvořen mechanismus pro stížnosti, které 
by mohly podávat skupiny občanů 
a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě 
dotýkají případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 

13. zdůrazňuje, že provádění 
podnikatelských činností by nemělo mít 
negativní dopad na uplatňování lidských 
práv a že komunita podnikatelů by měla 
hrát významnou úlohu tím, že nabídne 
pozitivní podněty v podpoře lidských práv, 
demokracie a sociální odpovědnosti 
podniků; připomíná Komisi a Evropské 
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využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

službě pro vnější činnost (ESVČ), že je 
třeba účinně využívat doložek o lidských 
právech v mezinárodních dohodách, a to 
tak, že se povede politický dialog, bude se 
pravidelně posuzovat pokrok a na žádost 
jakékoli ze stran dohody se uskuteční 
postup konzultací; požaduje, aby byly – 
také prostřednictvím měřitelných kritérií – 
zavedeny robustní mechanismy pro 
doložky o lidských právech, v nichž by byl 
zapojen Parlament, místní organizace 
občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž 
vytvořen mechanismus pro stížnosti, které 
by mohly podávat skupiny občanů 
a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě 
dotýkají případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou 
úlohu tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 

13. zdůrazňuje, že obchodní politiky 
a lidská práva se musí navzájem posilovat 
a že EU a její členské státy musí regulovat 
komunitu podnikatelů s cílem zabránit 
jakémukoli druhu porušování lidských 
práv mimo EU ze strany korporací; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
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mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

účinný a nezávislý mechanismus pro 
stížnosti, které by mohly podávat skupiny 
občanů a zúčastněné strany, kterých se 
nepříznivě dotýkají obchodní a investiční 
dohody či zneužívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se mohou a musí navzájem posilovat 
a že komunita podnikatelů by měla hrát 
významnou úlohu tím, že nabídne pozitivní 
podněty v podpoře lidských práv, 
demokracie a sociální odpovědnosti 
podniků; připomíná Komisi a Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ), že je 
třeba účinně využívat doložek o lidských 
právech v mezinárodních dohodách, a to 
tak, že se povede politický dialog, bude se 
pravidelně posuzovat pokrok a na žádost 
jakékoli ze stran dohody se uskuteční 
postup konzultací; požaduje, aby byly 
zavedeny robustní mechanismy pro 
doložky o lidských právech, v nichž by byl 
zapojen Parlament, místní organizace 
občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž 
vytvořen mechanismus pro stížnosti, které 
by mohly podávat skupiny občanů 
a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě 
dotýkají případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují, avšak že ačkoli 
komunita podnikatelů by měla hrát 
významnou úlohu, pouze národní státy 
jsou schopny nabídnout pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; vyzývá 
Komisi a Evropskou službu pro vnější 
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vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se 
pravidelně posuzovat pokrok a na žádost 
jakékoli ze stran dohody se uskuteční 
postup konzultací; požaduje, aby byly 
zavedeny robustní mechanismy pro 
doložky o lidských právech, v nichž by byl 
zapojen Parlament, místní organizace 
občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž 
vytvořen mechanismus pro stížnosti, které 
by mohly podávat skupiny občanů 
a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě 
dotýkají případy porušování lidských práv;

činnost (ESVČ), aby naléhavě využívala 
účinných a závazných doložek o lidských 
právech v mezinárodních dohodách, a to 
nejen pro zajištění politického dialogu a 
pravidelného posuzování pokroku a 
konzultací na žádost jakékoli ze stran 
dohody, ale také pro umožnění seriózního 
úsilí o vytvoření účinného, právně 
závazného sankčního mechanismu pro 
závažné porušování lidských práv v rámci 
obchodních činností společností; 
požaduje, aby byly zavedeny robustní 
mechanismy pro doložky o lidských 
právech, v nichž by byl zapojen Parlament, 
místní organizace občanské společnosti 
a příslušné mezinárodní organizace, a aby 
byl rovněž vytvořen mechanismus pro 
stížnosti, které by mohly podávat skupiny 
občanů a zúčastněné strany, kterých se 
nepříznivě dotýkají případy porušování 
lidských práv;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
vynutitelné mechanismy pro doložky 
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o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, jejichž prostřednictvím by 
mohla EU postihovat partnerské země, 
které se dopouštějí porušování lidských 
práv, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, vnitrostátní a místní organizace 
občanské společnosti a příslušné 
mezinárodní organizace, a aby byl rovněž 
vytvořen mechanismus pro stížnosti, které 
by mohly podávat skupiny občanů 
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strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

a zúčastněné strany, kterých se nepříznivě 
dotýkají případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, místní organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

13. zdůrazňuje, že obchod a lidská 
práva se navzájem posilují a že komunita 
podnikatelů by měla hrát významnou úlohu 
tím, že nabídne pozitivní podněty 
v podpoře lidských práv, demokracie 
a sociální odpovědnosti podniků; 
připomíná Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost (ESVČ), že je třeba účinně 
využívat doložek o lidských právech 
v mezinárodních dohodách, a to tak, že se 
povede politický dialog, bude se pravidelně 
posuzovat pokrok a na žádost jakékoli ze 
stran dohody se uskuteční postup 
konzultací; požaduje, aby byly zavedeny 
robustní mechanismy pro doložky 
o lidských právech, v nichž by byl zapojen 
Parlament, organizace občanské 
společnosti a příslušné mezinárodní 
organizace, a aby byl rovněž vytvořen 
mechanismus pro stížnosti, které by mohly 
podávat skupiny občanů a zúčastněné 
strany, kterých se nepříznivě dotýkají 
případy porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že klimatická krize a 
hromadná ztráta biologické rozmanitosti 
představují hlavní hrozbu pro lidská 
práva; připomíná, že základní lidská 
práva na život, zdraví, potraviny a 
bezpečnou vodu jsou ohrožena bez 
zdravého životního prostředí, protože 
biologická rozmanitost poskytuje lidem 
potravu, léky a živobytí; vyzývá 
Komisi/ESVČ, aby prostřednictvím úzké 
spolupráce se třetími zeměmi a 
mezinárodními organizacemi, jako je 
UNCHR, který nedávno zahájil společnou 
strategii s Programem OSN pro životní 
prostředí (UNEP), úzce spolupracovaly na 
strategii EU na ochranu práva na zdravé 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. upozorňuje na dopad devastace 
životního prostředí na lidská práva, a to 
jak u obyvatelstva, které je předmětem 
záboru půdy, tak z hlediska práva na 
životní prostředí u celého lidstva; 
naléhavě žádá orgány EU a členské státy, 
aby do svých vnitrostátních 
mezinárodních politik v oblasti lidských 
práv začlenily právo na čistý vzduch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná Komisi a Evropské 
službě pro vnější činnost (ESVČ) potřebu 
plně kontrolovat pomoc poskytovanou ze 
strany EU třetím zemím a předkládat účty, 
vzhledem k tomu, že cílem vnější činnosti 
EU je podpora demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv a míru, a 
znovu opakuje požadavek schválený 
Parlamentem v březnu 2019, aby byla 
pomoc EU okamžitě pozastavena v 
případě poklesu demokratických 
standardů nebo porušování lidských práv 
či právního státu;

Or. es

Pozměňovací návrh 207
Andrius Kubilius

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že rozšíření EU se 
ukázalo jako nejúčinnější nástroj na 
podporu demokracie, právního státu a 
lidských práv, a proto by možnost 
přistoupení k EU měla zůstat otevřená 
zemím, které chtějí přistoupit k EU a 
provádět reformy v evropském stylu, jak je 
stanoveno v článku 49 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Hannah Neumann
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech;

14. domnívá se, že dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi mohou 
představovat užitečný nástroj pro 
bilaterální angažovanost při prosazování 
a ochraně lidských práv, za předpokladu, 
že jsou prováděny způsobem zaměřeným 
na výsledky a že jsou pravidelně 
přezkoumávány; připomíná, že obecné 
zásady EU pro dialogy o lidských právech 
nastiňují řadu kritérií pro zahájení 
dialogu, včetně „rozsahu, v jakém je vláda 
ochotna situaci zlepšit, míru odhodlání 
vlády, pokud jde o mezinárodní úmluvy o 
lidských právech, připravenosti vlády 
spolupracovat s postupy a mechanismy 
OSN v oblasti lidských práv a postoje 
vlády k občanské společnosti“; je 
přesvědčen, že v mnoha případech dopad 
těchto dialogů sotva stojí za značné zdroje 
vynakládané ze strany ESVČ a dotčených 
delegací EU; vyzývá ESVČ, aby 
pravidelně vyhodnocovala každý dialog, 
jak je uvedeno v obecných zásadách EU, a 
zajistila, aby v případě neexistence 
hmatatelného pokroku měla EU buď 
upravit své cíle, nebo pozastavit dialog o 
lidských právech s dotčenou zemí; žádá 
Komisi a ESVČ – , se zapojením místních 
a mezinárodních skupin občanské 
společnosti a příslušných mezinárodních 
organizací –, aby spojily síly a zabývaly se 
lidskými právy a s nimi souvisejícími 
povinnostmi při dialozích nebo jednání 
v jakýchkoli politických a ekonomických 
oblastech s vládami třetích zemí, aby se 
zvýšil dopad dialogů o lidských právech; 
trvá na tom, že je důležité upozornit na 
jednotlivé případy v rámci dialogů o 
lidských právech a zajistit přiměřené 
sledování a transparentnost těchto 
případů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 209
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech;

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; 
doporučuje, aby byly respektovány obavy 
týkající se situace v oblasti lidských práv v 
těchto zemích a aby byla přijata vhodná 
opatření k boji za lidská práva; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 210
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
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třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech;

třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech; požaduje otevření 
dvoustranných dialogů pro sledování ze 
strany občanské společnosti, provádění 
hodnocení každé dva roky a sledování 
pokroku v dohodách a závazcích 
dosažených prostřednictvím návazného 
mechanismu mezi EU, dotčenou zemí, 
místní občanskou společností a příslušnou 
mezinárodní organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech;

14. podporuje dialogy o lidských 
právech se třetími zeměmi jako zásadní 
nástroj pro bilaterální angažovanost při 
prosazování a ochraně lidských práv; žádá 
Komisi a ESVČ, aby spojily síly 
a zabývaly se lidskými právy a s nimi 
souvisejícími povinnostmi při dialozích 
nebo jednání v jakýchkoli politických 
a ekonomických oblastech s vládami 
třetích zemí, aby se zvýšil dopad dialogů 
o lidských právech; vyzývá k aktivnějšímu 
zapojení Parlamentu do vytváření agendy 
dialogů o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. důrazně vybízí EU, aby důsledně 
řešila diskriminaci a co nejlépe využila 
soubor nástrojů EU v oblasti lidských 
práv, včetně dialogů a odsouzení, podpory 
občanské společnosti a společných 
iniciativ na úrovni OSN, a to v souladu s 
nově přijatými obecnými zásadami EU 
v oblasti lidských práv o zajištění 
nediskriminace v rámci vnější činnosti a s 
pokyny OSN týkajícími se diskriminace 
založené na původu, zveřejněnými v roce 
2017;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva 
na poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje mandát zvláštního 
zástupce EU pro lidská práva na poli 
ochrany a prosazování dodržování lidských 
práv ve světě; trvá na tom, aby jmenování 
zvláštních zástupců EU bylo v budoucnu 
potvrzováno až po předchozím slyšení v 
Parlamentu; opakuje svou výzvu k větší 
transparentnosti činností a misí zvláštního 
zástupce EU a trvá na tom, aby jeho 
pravidelné zprávy Radě byly sdíleny také 
s Parlamentem; zdůrazňuje, že důležitým 
cílem v rámci mandátu tohoto zvláštního 
zástupce je zvýšit efektivnost Unie v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti; trvá na svém 
požadavku trvalé a odpovědnější revize 
tohoto mandátu a na požadavku 
poskytnout zvláštnímu zástupci EU právo 
iniciativy, dostatečné zdroje a právo 
veřejně vystupovat v souvislosti s 
podáváním informací o výsledcích návštěv 
třetích zemí a informovat o stanoviscích 
EU k otázkám týkajícím se lidských práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti; připomíná svůj 
požadavek, aby byl tento mandát trvalý a 
odpovědnější; znovu vyzývá k revizi tohoto 
mandátu, aby poskytoval zvláštnímu 
zástupci EU právo iniciativy, dostatečné 
zdroje a právo veřejně vystupovat v 
souvislosti s podáváním informací o 
výsledcích návštěv třetích zemí a 
informovat o stanoviscích EU k otázkám 
týkajícím se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti; vyzývá zvláštního 
zástupce EU, aby jednal na základě svého 
mandátu s cílem přispět k zvýšení přínosu 
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EU k posílení demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti; vyzývá zvláštního 
zástupce EU, aby jednal na základě svého 
mandátu s cílem přispět ke zvýšení 
přínosu EU k posílení demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti;

15. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního zástupce EU pro lidská práva na 
poli ochrany a prosazování dodržování 
lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že 
důležitým cílem v rámci mandátu tohoto 
zvláštního zástupce je zvýšit efektivnost 
Unie v této oblasti; vyzývá k obnovení a 
posílení mandátu a postavení zvláštního 
vyslance v oblasti propagace svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
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mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá rozšíření mandátu zvláštního 
zástupce EU, aby zahrnoval podporu 
mezinárodního trestního soudnictví; 
očekává, že zvláštní zástupce EU bude v 
této oblasti obzvláště aktivní a podá 
Parlamentu zprávu o tom, jak hodlá 
pokračovat v tomto aspektu svého 
mandátu, jakož i o mezinárodním 
humanitárním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního vyslance v oblasti propagace 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU na poli ochrany 
a prosazování dodržování lidských práv ve 
světě; naléhavě žádá, aby byl v 
nadcházející Komisi potvrzen jeho mandát 
a aby byla jeho práce zajištěna 
přiměřenými zdroji s cílem zvýšit 
efektivitu Unie v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. velmi podporuje práci a úsilí 
zvláštního vyslance v oblasti propagace 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU na poli ochrany 
a prosazování dodržování lidských práv ve 
světě; naléhavě žádá, aby byl Komisí 
potvrzen jeho mandát a aby byla jeho 
práce zajištěna přiměřenými zdroji s cílem 
zvýšit efektivitu Unie v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá ESVČ, aby dále zlepšila 
předkládání relevantních politických 
zpráv o všech činnostech delegací EU v 
oblasti lidských práv Parlamentu, včetně 
podrobných informací o místním 
provádění a financování relevantních 
projektů EU a sledování místní občanské 
společnosti; vyzývá zejména k vytvoření 
prostředků pro sdílení informací o 
strategiích jednotlivých zemí v oblasti 
lidských práv a demokracie, které 
připravují delegace EU, s Parlamentem 
nebo s konkrétními příslušnými úředníky, 
přičemž je třeba v případě potřeby zajistit 
bezpečnost a důvěrnost, a to s cílem zlepšit 
transparentnost, odpovědnost a 
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soudržnost politiky EU v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vítá skutečnost, že kontaktní místa 
pro lidská práva a styční úředníci pro 
zastánce lidských práv jsou nyní přítomni 
ve všech delegacích EU; vyzývá ESVČ, 
aby Parlamentu předložila podrobnou 
zprávu o dokončení této sítě kontaktních 
míst s cílem vyhodnotit a zajistit 
rovnoměrné provádění ve všech 
delegacích EU a odhalit možné rozdíly v 
úrovni přidělených zdrojů nebo ve 
spolupráci s místními zástupci občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vítá úsilí ESVČ a Komise o 
neustálé posilování informovanosti 
úředníků EU o lidských právech; 
zdůrazňuje, že vzhledem k potřebě 
zohlednit lidská práva ve všech politikách 
EU je důležité zajistit, aby odborná 
příprava v oblasti lidských práv – zejména 
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pokud se týká podnikání a lidských práv, 
otázek týkajících se půdy a životního 
prostředí a provádění všech pokynů EU v 
oblasti lidských práv – byla rozšířena na 
všechny diplomaty EU a členských států 
umístěné ve třetích zemích a neomezovala 
se pouze na úředníky zabývající se 
konkrétně otázkami lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. uznává pokrok dosažený z hlediska 
postupu přípravy a formátu výroční 
zprávy EU o stavu lidských práv 
a demokracie ve světě v roce 2018, ale 
očekává, že Rada a místopředsedkyně 
Komise, vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
budou ještě větší měrou přihlížet ke 
stanoviskům vyjádřeným v příslušných 
usneseních Parlamentu a/nebo 
k doporučením, aby zajistily hlubší a 
účinnější interakci mezi orgány EU v 
oblasti problematiky lidských práv; vyzývá 
Radu, aby pokračovala ve svém úsilí 
dokončovat tyto výroční zprávy počátkem 
roku; vybízí Radu, aby zajistila, že přijetí 
příští výroční zprávy se bude opírat o 
odpovídající postup konzultací;

Or. en


