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Predlog spremembe 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 3 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki 
prepoveduje, da bi človekovo telo ali 
njegove dele uporabljali za pridobivanje 
premoženjske koristi,

Or. en

Predlog spremembe 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, ki 
prepoveduje, da bi človekovo telo ali 
njegove dele uporabljali za pridobivanje 
premoženjske koristi,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju člena 207 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU),

— ob upoštevanju člena 17 in člena 
207 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU),
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Or. en

Predlog spremembe 4
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju člena 207 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (PDEU),

— ob upoštevanju člena 17 in člena 
207 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU),

Or. en

Predlog spremembe 5
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mednarodne 
zaščite svobode veroizpovedi ali 
prepričanja, ki jo zagotavljajo člen 18 
Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah, člen 18 Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah, 
Deklaracija o odpravi vseh oblik 
nestrpnosti in diskriminacije na podlagi 
vere ali prepričanja iz leta 1981, člen 9 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah ter člen 10 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU za 
spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 
človekovih pravic oseb LGBTI (lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev) z dne 24. junija 2013,

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU za 
spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 
človekovih pravic oseb LGBTI (lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev) z dne 24. junija 2013,

Or. en

Predlog spremembe 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU za 
spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 
človekovih pravic oseb LGBTI (lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev) z dne 24. junija 2013,
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Predlog spremembe 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU za 
spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 
človekovih pravic oseb LGBTI (lezbijk, 
gejev, biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev) z dne 24. junija 2013,

Or. en

Predlog spremembe 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU o 
smrtni kazni, mučenju, svobodi izražanja 
in o zagovornikih človekovih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU o 
zagovornikih človekovih pravic,

Or. en
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Predlog spremembe 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU o 
smrtni kazni, ki jih je Svet sprejel leta 
2013,

Or. en

Predlog spremembe 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU o 
smrtni kazni, ki jih je Svet sprejel leta 
2013,

Or. en

Predlog spremembe 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju spremenjenih 
smernic EU o politiki EU do tretjih držav 
glede mučenja in drugih krutih, 
nečloveških ali poniževalnih kazni ali 
ravnanja, sprejetih 16. septembra 2019,

Or. en
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Predlog spremembe 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju smernic EU o 
človekovih pravicah za varno pitno vodo 
in sanitarne storitve, sprejetih 17. junija 
2019,

Or. en

Predlog spremembe 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (v nadaljevanju: Istanbulska 
konvencija) z dne 11. maja 2011,

— ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (v nadaljevanju: Istanbulska 
konvencija) z dne 11. maja 2011, a tudi ob 
upoštevanju, da tega besedila niso 
ratificirale vse države članice, 

Or. en

Predlog spremembe 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
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(CETS št. 197) in Konvencije o zaščiti 
otrok pred spolnim izkoriščanjem in 
spolnim zlorabljanjem (CETS št. 201),

Or. en

Predlog spremembe 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirne 
konvencije Sveta Evrope za varstvo 
narodnih manjšin in Evropske listine o 
regionalnih ali manjšinskih jezikih,

Or. en

Predlog spremembe 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o človekovih pravicah in 
biomedicini, ki je poznana kot Oviedska 
konvencija in je začela veljati 1. decembra 
1999 ter prepoveduje uporabo človeškega 
telesa za pridobitev premoženjske koristi,

Or. en

Predlog spremembe 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)



PE642.943v01-00 10/117 AM\1191183SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 21 
Konvencije Sveta Evrope o človekovih 
pravicah in biomedicini, ki je poznana kot 
Oviedska konvencija in je začela veljati 1. 
decembra 1999 ter prepoveduje uporabo 
človeškega telesa za pridobitev 
premoženjske koristi,

Or. en

Predlog spremembe 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah z dne 20. novembra 
1989,

— ob upoštevanju Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah z dne 20. novembra 
1989, zlasti njenega člena 7(1),

Or. en

Predlog spremembe 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah z dne 20. novembra 
1989,

— ob upoštevanju Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah z dne 
20. novembra 1989 in njenih dveh izbirnih 
protokolov,

Or. en

Predlog spremembe 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o 
pravicah pripadnikov narodnih ali 
etničnih, verskih in jezikovnih manjšin ter 
Deklaracije OZN o pravicah domorodnih 
ljudstev,

Or. en

Predlog spremembe 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju deklaracije OZN o 
pravicah domorodnih ljudstev in 
končnega dokumenta plenarnega 
zasedanja generalne skupščine na visoki 
ravni z dne 25. septembra 2014, znanega 
kot svetovna konferenca o domorodnih 
ljudstvih,

Or. en

Predlog spremembe 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila z dne 8. 
avgusta 2017, ki ga je posebna 
poročevalka OZN za pravice domorodnih 
ljudstev predložila Svetu OZN za 
človekove pravice1a,
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__________________
1a https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Predlog spremembe 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Deklaracije OZN o 
pravici in odgovornosti posameznikov, 
skupin in organov družbe za uveljavljanje 
in varstvo splošno priznanih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila 
sprejeta 9. decembra 1998,

Or. en

Predlog spremembe 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
(CEDAW), pekinških izhodišč za 
ukrepanje in akcijskega programa 
Mednarodne konference o prebivalstvu in 
razvoju ter rezultatov njihovih konferenc 
o pregledu,

Or. en

Predlog spremembe 28
Miguel Urbán Crespo
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
(CEDAW), pekinških izhodišč za 
ukrepanje in akcijskega programa 
Mednarodne konference o prebivalstvu in 
razvoju ter rezultatov njihovih konferenc 
o pregledu,

Or. en

Predlog spremembe 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave visoke 
komisarke OZN za človekove pravice v 
okviru tretjega odbora Generalne 
skupščine OZN v New Yorku 15. oktobra 
2019,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načel iz 
Džogdžakarte (načela in obveznosti držav 
glede uporabe mednarodnega prava s 
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področja človekovih pravic v zvezi s 
spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, 
spolnim izrazom in spolnimi 
značilnostmi), sprejetih novembra 2006, 
in 10 dopolnilnih načel („plus 10“), 
sprejetih 10. novembra 2017,

Or. en

Predlog spremembe 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načel iz 
Džogdžakarte (načela in obveznosti držav 
glede uporabe mednarodnega prava s 
področja človekovih pravic v zvezi s 
spolno usmerjenostjo, spolno identiteto, 
spolnim izrazom in spolnimi 
značilnostmi), sprejetih novembra 2006, 
in 10 dopolnilnih načel („plus 10“), 
sprejetih 10. novembra 2017,

Or. en

Predlog spremembe 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepa generalne 
skupščine Združenih narodov z dne 28. 
maja 2019, v katerem je 22. avgust kot 
mednarodni dan OZN za spomin na žrtve 
nasilnih dejanj na podlagi vere ali 
prepričanja,

Or. en
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Predlog spremembe 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju glavnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je 10. in 11. decembra 
2018 sprejela Generalna skupščina OZN,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je 10. in 11. decembra 
2018 sprejela Generalna skupščina OZN,

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je 10. in 11. decembra 
2018 sprejela Generalna skupščina OZN,

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je 10. in 11. decembra 
2018 z večino sprejela Generalna skupščina 
OZN, pri čemer pa velja upoštevati tudi, 
da vse države članice niso sprejele 
besedila v Generalni skupščini,

Or. en

Predlog spremembe 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o beguncih, ki ga je 
17. decembra 2018 sprejela Generalna 
skupščina OZN,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega črtano
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dogovora o beguncih, ki ga je 
17. decembra 2018 sprejela Generalna 
skupščina OZN,

Or. en

Predlog spremembe 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o beguncih, ki ga je 
17. decembra 2018 sprejela Generalna 
skupščina OZN,

— ob upoštevanju globalnega 
dogovora o beguncih, ki ga je 17. 
decembra 2018 z večino sprejela Generalna 
skupščina OZN, pri čemer pa velja 
upoštevati tudi, da vse države članice niso 
sprejele besedila v Generalni skupščini,

Or. en

Predlog spremembe 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila 
Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora iz leta 2016 z naslovom Dostojno 
življenje: od odvisnosti od pomoči do 
samozadostnosti ter poznejših sklepov 
Sveta iz leta 2016 o pristopu EU k 
prisilnemu razseljevanju in razvoju,

Or. en

Predlog spremembe 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
demokraciji, sprejetih 14. oktobra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
demokraciji, sprejetih 14. oktobra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnega poročila 
EU o človekovih pravicah in demokraciji 
v svetu za leto 2015, v katerem se obsojajo 
vse oblike gestacijskega nadomestnega 
materinstva,

Or. en

Predlog spremembe 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnega poročila 
EU o človekovih pravicah in demokraciji 
v svetu za leto 2015, v katerem se obsojajo 
vse oblike gestacijskega nadomestnega 
materinstva,

Or. en

Predlog spremembe 45
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil posebnega 
odposlanca EU za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja (Ján Figeľ),

Or. nl

Predlog spremembe 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 23. novembra 2016 o strateškem 
komuniciranju EU zoper propagando, ki 
jo proti njej usmerjajo tretje strani 
(2016/2030(INI)), in svojega priporočila z 
dne 13. marca 2019 Svetu in 
podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko o pregledu nadaljnjih 
ukrepov, ki jih je Evropska služba za 
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zunanje delovanje sprejela dve leti po 
poročilu Evropskega parlamenta o 
strateškem komuniciranju EU za boj 
zoper propagando, ki jo proti njej 
usmerjajo tretje strani (2018/2115(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 47
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2019 o smernicah EU in 
mandatu posebnega odposlanca EU za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU,

Or. en

Predlog spremembe 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2019 o smernicah EU in 
mandatu posebnega odposlanca EU za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU,

Or. en

Predlog spremembe 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2019 o smernicah EU in 
mandatu posebnega odposlanca EU za 
spodbujanje svobode ali prepričanja zunaj 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije iz 
julija 2018 o kršitvi pravic domorodnih 
ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem 
zemljišč (2017/2206(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. februarja 2019 o prihodnosti 
seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–
2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en
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Predlog spremembe 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. februarja 2019 o prihodnosti 
seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–
2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
nazadovanju na področju pravic žensk in 
enakosti spolov v EU (2018/2684(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vseh svojih 
resolucij o kršitvah človekovih pravic, 
demokracije in pravne države (poznane 
kot resolucije v nujnih primerih in 
sprejete v skladu s členom 144 (nekdanji 
člen 135) Poslovnika), sprejetih leta 2018,

Or. en
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Predlog spremembe 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju nagrade Saharova 
za svobodo misli, ki je bila leta 2018 
podeljena Olegu Sencovu, ukrajinskemu 
filmskemu režiserju in političnemu 
zaporniku v Rusiji,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 56
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju objave letnega 
poročila za leto 2017 parlamentarne 
medskupine za svobodo veroizpovedi ali 
prepričanja in verske strpnosti,

Or. nl

Predlog spremembe 57

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so spoštovanje ter spodbujanje, 
nedeljivost in varovanje univerzalnosti 
človekovih pravic, pa tudi spodbujanje 
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demokratičnih načel in vrednot, vključno 
s pravno državo, spoštovanjem 
človekovega dostojanstva ter načelom 
enakopravnosti in solidarnosti, temelji 
etičnega in pravnega reda EU in njene 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter njenega celotnega zunanjega 
delovanja; ker bi si EU morala tudi v 
prihodnje prizadevati, da bi pri splošnem 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic 
postala vodilna akterka v svetovnem 
merilu, tudi na ravni večstranskega 
sodelovanja, zlasti prek aktivne in 
konstruktivne vloge v različnih organih 
OZN ter skladno z Ustanovno listino 
OZN, Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in mednarodnim pravom, pa tudi 
kar zadeva dolžnosti na področju 
človekovih pravic ter zavez, sprejetih v 
okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 
2030 in ciljev trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah kot niz univerzalnih 
vrednot, načel in norm, ki usmerjajo države 
članice OZN, postavlja varstvo človekovih 
pravic v središče dobrega upravljanja; ker 
je EU v duhu te deklaracije in člena 21 
PEU prva pri izvajanju politik, ki temeljijo 
na človekovih pravicah, in stalno sodeluje 
pri obravnavi kršitev človekovih pravic;

B. ker Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah kot niz univerzalnih 
vrednot, načel in norm, ki usmerjajo države 
članice OZN, postavlja spoštovanje, 
varstvo in uveljavljanje človekovih pravic 
v središče dobrega upravljanja; ker EU v 
duhu te deklaracije in člena 21 PEU 
nenehno izraža, da želi biti prva pri 
izvajanju politik, ki temeljijo na 
človekovih pravicah, in pri obravnavi 
kršitev človekovih pravic; ker tako 
ambiciozna predanost in retorika od EU 
terjata, da je dosledna ter za zgled in 
navdih drugim; ker skupnost 
zagovornikov človekovih pravic redno 
opozarja, da EU pri primerljivih razmerah 
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na področju človekovih pravic po vsem 
svetu ravna nedosledno in da daje 
interesom na področju varnosti, migracij 
ali trgovine prednost pred izraženo 
predanostjo splošnim človekovim 
pravicam; 

Or. en

Predlog spremembe 59
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so bili leta 2018 številni 
zagovorniki človekovih pravic, vključno z 
okoljskimi aktivisti, in akterji civilne 
družbe tarča zasebnih in državnih akterjev 
in so možnosti za delovanje civilne družbe 
vse bolj okrnjene, to pa jim onemogoča 
smiselno ukrepanje, čeprav so podvrženi 
napadom, grožnjam in kazenskemu 
pregonu, v skrajnih primerih pa tudi 
ubojem;

Or. en

Predlog spremembe 60
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je EU ves čas praznovanja 20. 
obletnice deklaracije OZN o zagovornikih 
človekovih pravic priznavala, da imajo 
zagovorniki človekovih pravic izjemno 
pomembno vlogo pri krepitvi 
demokratične družbe in načel pravne 
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države po vsem svetu; ker si varstvo 
človekovih pravic najranljivejših skupin, 
kot so etnične, jezikovne in verske 
manjšine, invalidi, skupnost LGBTI, 
ženske, otroci, prosilci za azil in migranti, 
zasluži posebno pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi morale politike EU 
zagotavljati varstvo človekovih pravic 
najranljivejših skupin, kot so etnične, 
jezikovne in verske manjšine, invalidi, 
skupnost LGBTI, ženske, otroci, prosilci 
za azil in migranti;

Or. en

Predlog spremembe 62
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker so zasebna vojaška in 
varnostna podjetja vpletena v številne 
kršitve človekovih pravic in incidente, 
zaradi katerih je prišlo do smrtnih žrtev; 
ker gre pri nekaterih od teh incidentov za 
resne kršitve mednarodnega 
humanitarnega prava, vključno z vojnimi 
zločini, storilce pa se povezuje tudi z uboji 
ter napadi in grožnjami zoper zagovornike 
človekovih pravic;
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Or. en

Predlog spremembe 63
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni 
prispevala k napredku na področju 
človekovih pravic v letu 2018, zlasti s 
krepitvijo političnega dialoga z državami, 
ki niso članice EU, in z oblikovanjem 
novih mednarodnih sporazumov, med 
drugim trgovinskih in gospodarskih 
partnerstev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni 
prispevala k napredku na področju 
človekovih pravic v letu 2018, zlasti s 
krepitvijo političnega dialoga z državami, 
ki niso članice EU, in z oblikovanjem 
novih mednarodnih sporazumov, med 
drugim trgovinskih in gospodarskih 
partnerstev;

C. ker je EU še naprej odločno 
podpirala ukrepe za spodbujanje in 
spoštovanje človekovih pravic kot 
osrednjega pojma v smislu večstranskih 
odnosov, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU, in z 
oblikovanjem novih mednarodnih 
sporazumov, med drugim trgovinskih in 
gospodarskih partnerstev;

Or. ro
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Predlog spremembe 65
Željana Zovko

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU, in z 
oblikovanjem novih mednarodnih 
sporazumov, med drugim trgovinskih in 
gospodarskih partnerstev;

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, željnimi evropskega 
povezovanja, in s tretjimi državami, in z 
oblikovanjem novih mednarodnih 
sporazumov, med drugim trgovinskih in 
gospodarskih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU, in z 
oblikovanjem novih mednarodnih 
sporazumov, med drugim trgovinskih in 
gospodarskih partnerstev;

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU, in 
drugimi regionalnimi institucijami, na 
primer Afriško unijo;

Or. en

Predlog spremembe 67
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU, in z 
oblikovanjem novih mednarodnih 
sporazumov, med drugim trgovinskih in 
gospodarskih partnerstev;

C. ker je EU s stalnimi ukrepi na 
dvostranski in večstranski ravni prispevala 
k napredku na področju človekovih pravic 
v letu 2018, zlasti s krepitvijo političnega 
dialoga z državami, ki niso članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 68
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker nekatere tako imenovane 
strukturne gospodarske reforme in še 
zlasti zmanjševanje proračunov, ki jih 
spremljajo in do katerih prihaja na 
zahtevo mednarodnih institucij, negativno 
vplivajo na človekove pravice, še zlasti na 
ekonomske in socialne pravice ter na 
življenjske razmere prebivalstva, in lahko 
privedejo do višje stopnje brezposelnosti, 
revščine, neenakosti in prekarnega dela, 
do nižje kakovosti temeljnih javnih 
storitev ter do omejitve dostopa do njih; 
ker brez ustreznega sistema socialnega 
varstva obstaja tveganje, da bi ti ukrepi 
pomenili kršitev dolžnosti vlad na 
področju človekovih pravic ter obveznosti, 
sprejetih v okviru Agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je bil na svetovnem vrhu 
zagovornikov človekovih pravic 2018, ki je 
bil ob dvajseti obletnici deklaracije OZN o 
zagovornikih človekovih pravic sklican v 
Parizu, sprejet akcijski načrt s 
prednostnimi nalogami za države, 
podjetja, finančne ustanove, donatorje in 
medvladne organizacije, da bi zagotovili 
varno in spodbudno okolje za varovanje 
človekovih pravic, pa tudi večjo in 
učinkovitejšo zaščito ogroženih 
zagovornikov ter njihovih skupnosti, 
organizacij in gibanj;

Or. en

Predlog spremembe 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker smo v tem desetletju na 
svetovni in evropski ravni, tudi v EU, še 
posebej pa v vrsti držav članic, ki gredo z 
roko v roki z nacionalistično in 
protidemokratično ideologijo, priča 
očitnemu in organiziranemu napadu na 
enakost spolov in pravice žensk;

Or. en

Predlog spremembe 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so v različnih državah glavne 
tarče tega nazadovanja glede pravic žensk 
in enakosti spolov podobne in zajemajo 
ključna področja institucionalnega in 
političnega okvira za enakost spolov in 
pravice žensk, kot so vključevanje načela 
enakosti spolov, socialna zaščita in zaščita 
delavcev, izobraževanje, spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice, 
preprečevanje nasilja nad ženskami in 
nasilja na podlagi spola (vključno s 
sovražnim govorom in spletnim 
nadlegovanjem) ter boj proti njima, 
pravice oseb LGBTI+, zastopanost žensk 
na vodilnih političnih položajih ter 
delovni prostori in ustrezno financiranje 
organizacij in gibanj za pravice žensk in 
druge človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je večja usklajenost notranjih in 
zunanjih politik EU, pa tudi med raznimi 
zunanjimi politikami EU, nujna za uspešno 
in učinkovito politiko EU na področju 
človekovih pravic; ker bi večja doslednost 
morala EU omogočiti hitrejše odzivanje v 
zgodnjih fazah kršenja človekovih pravic;

D. ker je večja usklajenost notranjih in 
zunanjih politik EU, pa tudi med raznimi 
zunanjimi politikami EU, nujna za uspešno 
in učinkovito politiko EU na področju 
človekovih pravic; ker je treba politike v 
podporo človekovim pravicam in 
demokraciji vključiti v vse druge politike 
EU z zunanjo razsežnostjo, kot so razvoj, 
migracije, varnost, boj proti terorizmu, 
pravice žensk in enakost spolov, širitev in 
trgovina, zlasti s pogojevanjem s 
človekovimi pravicami; ker bi večja 
doslednost morala EU omogočiti hitrejše 
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odzivanje v zgodnjih fazah kršenja 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 73
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je večja usklajenost notranjih in 
zunanjih politik EU, pa tudi med raznimi 
zunanjimi politikami EU, nujna za uspešno 
in učinkovito politiko EU na področju 
človekovih pravic; ker bi večja doslednost 
morala EU omogočiti hitrejše odzivanje v 
zgodnjih fazah kršenja človekovih pravic;

D. ker je večja usklajenost notranjih in 
zunanjih politik EU, pa tudi med raznimi 
zunanjimi politikami EU, nujna za uspešno 
in učinkovito politiko EU na področju 
človekovih pravic; ker bi večja doslednost 
morala EU omogočiti, da bi na svetovni 
ravni prevzela vlogo bolj verodostojnega 
akterja na področju človekovih pravic in 
se hitreje odzivala v zgodnjih fazah kršenja 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so temeljne človekove pravice 
osnova za spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice, prav tako pa so bistveni 
elementi človekovega dostojanstva, in ker 
se te pravice še ne zagotavljajo povsod po 
svetu, med drugim tudi v nekaterih delih 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je nasilje nad ženskami in 
dekleti ena najbolj razširjenih oblik 
kršitev človekovih pravic na svetu, ki 
vpliva na vse ravni družbe, ne glede na 
starost, izobrazbo, dohodek, socialni 
položaj ali državo izvora ali prebivališča, 
in je velika ovira za enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker mora celovita in zavezujoča 
strategija EU za enakost spolov, kakor jo 
že nekaj časa zahteva Parlament in kakor 
jo je obljubil kandidat za predsednika 
Komisije, zagotoviti vključevanje načela 
enakosti spolov v vse politike EU, tudi v 
trgovinsko in zunanjo politiko EU, in 
povečati vpliv prihodnjega akcijskega 
načrta EU za enakost spolov III;

Or. en

Predlog spremembe 77
Željana Zovko

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker sta demokratična tranzicija in 
vzpostavitev ali utrditev pravne države v 
številnih državah dolgotrajna in težavna 
postopka, pri katerih je zunanja podpora v 
daljšem obdobju, tudi s strani EU, 
bistvenega pomena za uspeh;

E. ker so demokratična tranzicija, 
evropsko povezovanje in vzpostavitev ali 
utrditev pravne države v številnih državah 
dolgotrajni in težavni postopki, pri katerih 
je zunanja podpora v daljšem obdobju, tudi 
s strani EU, bistvenega pomena za uspeh;

Or. en

Predlog spremembe 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je spodbujanje mednarodnega 
miru in varnosti del osnovnega poslanstva 
EU, kar je potrdila tudi podelitev 
Nobelove nagrade za mir za leto 2012, in 
osrednji del Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. oker je EU predana na 
mednarodnem prizorišču delovati v imenu 
načel, ki so navdihnila njen nastanek, 
vključno z demokracijo, pravno državo in 
spoštovanjem človekovih pravic, in v 
korist načel Ustanovne listine Združenih 
narodov in mednarodnega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so izredne okoljske razmere, 
vključno z globalnim segrevanjem in 
krčenjem tisočletnih deževnih gozdov, 
neposredna posledica namernih odločitev 
politike ljudi in pomenijo kršitev 
človekovih pravic, ne le za ljudi, ki jih 
neposredno prizadene izguba prebivališča 
in habitata, temveč za celotno človeštvo, 
in poudarja, kako pomembno je priznati, 
da imajo vsi prebivalci planeta pravico 
vdihavati čist zrak in živeti v čistem 
okolju; 

Or. en

Predlog spremembe 81
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so izredne okoljske razmere, 
vključno z globalnim segrevanjem in 
krčenjem tisočletnih deževnih gozdov, 
neposredna posledica namernih odločitev 
politike ljudi in pomenijo kršitev 
človekovih pravic, ne le za ljudi, ki jih 
neposredno prizadene izguba prebivališča 
in habitata, temveč za celotno človeštvo, 
in poudarja, kako pomembno je priznati, 
da so človekove pravice, zdravje in varstvo 
okolja med seboj povezani; 

Or. en
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Predlog spremembe 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker mora mednarodna skupnost, 
zlasti pa EU, dejavno napovedati boj proti 
nekaznovanosti in okrepiti prizadevanja 
za spremljanje in odzivanje na trajne in 
nove konflikte po vsem svetu, ki bi 
utegnili privesti do zlorab na področju 
človekovih pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker so številni pripadniki 
domorodnih ljudstev še vedno žrtve 
umorov, izvensodnih usmrtitev, 
pohabljanja, mučenja, posilstev, 
samovoljnega pridržanja, fizičnih 
napadov, nadlegovanja in ustrahovanja, 
ker branijo svojo pravico do ozemelj 
svojih prednikov in naravnih virov, 
vključno z dostopom do vode in hrane, pa 
tudi do svojih svetih krajev in pokopališč;

Or. en

Predlog spremembe 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker si varstvo človekovih pravic 
najranljivejših skupin, kot so etnične, 
jezikovne in verske manjšine, invalidi, 
skupnost LGBTI, ženske, otroci, prosilci 
za azil in migranti, zasluži posebno 
pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker si varstvo človekovih pravic 
najranljivejših skupin, kot so etnične, 
jezikovne in verske manjšine, invalidi, 
skupnost LGBTI, ženske, otroci, prosilci 
za azil in migranti, zasluži posebno 
pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 86
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je po podatkih iz najnovejšega 
letnega poročila EU o človekovih 
pravicah ESZD v celoti posodobila 125 
strategij na področju človekovih pravic in 
demokracije za posamezne države; ker so 
strategije in letna poročila o njihovem 
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izvajanju „pomemben pripomoček za 
zagotavljanje skladnosti politik“, 
„določanje ključnih strateških področij“, 
„opredeljevanje kratkoročnih in 
dolgoročnih ciljev“ ter „sprejemanje 
konkretnih ukrepov za izboljšanje razmer 
na področju človekovih pravic“; ker 
Parlament še vedno nima dostopa do teh 
strategij za posamezne države in letnih 
poročil o njihovem izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so po podatkih iz pred kratkim 
objavljenega poročila, ki ga je naročila 
vlada Združenega kraljestva, kristjani 
najpogosteje preganjana verska skupina, 
saj je kar 80 % preganjanih vernikov v 
svetu pripadnikov te veroizpovedi; ker ta 
pregon sega od običajne diskriminacije 
pri izobraževanju, zaposlovanju in 
družabnem življenju, prek omejitev vseh 
vrst izražanja, pa do fizičnih napadov na 
krščanske skupnosti, ki že skorajda 
izpolnjujejo pogoje za mednarodno 
definicijo genocida, kakor jo je sprejela 
OZN;

Or. en

Predlog spremembe 88
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker sta demokratična tranzicija ter 
vzpostavitev ali utrditev načel pravne 
države zasidrani v politikah EU v okviru 
širitve in sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 89
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je pravica do vode in sanitarne 
oskrbe temeljna človekova pravica in je 
zato zagotavljanje dostopa do nje 
bistvenega pomena za preprečevanje 
napetosti v nekaterih regijah;

Or. pl

Predlog spremembe 90

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je nezakonita zasedba ozemlja 
ali njegovega dela trajna kršitev 
mednarodnega prava, zaradi česar je 
okupacijska sila v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom odgovorna za 
civilno prebivalstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, zlasti v 
državah, katerih socialni in pravni sistemi 
temeljijo na islamskem pravu; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 92
Hermann Tertsch

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
večjega števila napadov na demokracijo in 
pravno državo po vsem svetu v letu 2018, 
ki so jih izvedli totalitarni režimi, 
diktature in konsolidirane tiranije, ki se 
utelešajo v nespoštevanju človekovih 
pravic, zatiranju oporečnikov, politizaciji 
sodstva in volitvah, na katerih so rezultati 
določeni vnaprej; meni, da državljani teh 
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postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

držav postanejo bolj izpostavljeni 
nestabilnosti, konfliktom ter so žrtve 
korupcije in nasilja; pozdravlja dejstvo, da 
so obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

Or. es

Predlog spremembe 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštovanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej, 
zmanjševanju prostora za delovanje 
civilne družbe, pa tudi omejevanju 
svobode zbiranja in izražanja; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

Or. en



PE642.943v01-00 42/117 AM\1191183SL.docx

SL

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštovanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej, 
zmanjševanju prostora za delovanje 
civilne družbe, pa tudi omejevanju 
svobode zbiranja in izražanja; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 95
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
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projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
korupciji, nasilnemu ekstremizmu in 
vpletenosti v tuje vojaške konflikte; 
pozdravlja dejstvo, da so obenem številne 
države uvedle procese vzpostavljanja miru 
in demokratizacije, izvedle ustavne in 
pravosodne reforme ter začele sodelovati s 
civilno družbo v odprtih in javnih 
razpravah s ciljem spodbujati temeljne 
svoboščine in človekove pravice, vključno 
z odpravo smrtne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice;
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Or. fr

Predlog spremembe 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
napadov na demokracijo in pravno državo 
po vsem svetu v letu 2018, ki odražajo 
vzpon avtoritarizma kot političnega 
projekta, ki se uteleša v nespoštevanju 
človekovih pravic, zatiranju oporečnikov, 
politizaciji sodstva in volitvah, na katerih 
so rezultati določeni vnaprej; meni, da 
države, ki zdrsnejo v avtoritarne režime, 
postanejo bolj izpostavljene nestabilnosti, 
konfliktom, korupciji in nasilnemu 
ekstremizmu; pozdravlja dejstvo, da so 
obenem številne države uvedle procese 
vzpostavljanja miru in demokratizacije, 
izvedle ustavne in pravosodne reforme ter 
začele sodelovati s civilno družbo v odprtih 
in javnih razpravah s ciljem spodbujati 
temeljne svoboščine in človekove pravice, 
vključno z odpravo smrtne kazni; obžaluje, 
da zlasti v Belorusiji, Indoneziji, Iranu, na 
Japonskem, v Pakistanu, Saudovi Arabiji, 
Singapurju, na Tajskem in v ZDA manjka 
predanosti za uveljavljanje moratorija za 
smrtno kazen; 

Or. en

Predlog spremembe 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža močno zaskrbljenost, da so 
poleg držav, v katerih so na udaru 
demokracija, človekove pravice in načela 
pravne države, ponekod še vedno na 
oblasti režimi, ki zanikajo sam obstoj 
splošnih človekovih pravic, navedenih v 
mednarodnem pravu, kjer državna oblast 
z absolutno prevlado samovoljno 
podeljuje ali ukinja povsem temeljne 
pravice, kakor da bi šlo za privilegije, kjer 
se velikemu delu prebivalstva, zlasti 
ženskam in manjšinam, sistematično 
odreka vsakršen položaj v družbi, a imajo 
režimi vseeno enakopraven položaj v 
bratstvu narodov, kar upravičuje 
zanikanje človekovih pravic, saj naj bi šlo 
za način vladanja;

Or. en

Predlog spremembe 99
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža močno zaskrbljenost, da so 
poleg držav, v katerih so na udaru 
demokracija, človekove pravice in načela 
pravne države, ponekod še vedno na 
oblasti režimi, ki zanikajo sam obstoj 
splošnih človekovih pravic, navedenih v 
mednarodnem pravu, kjer državna oblast 
z absolutno prevlado samovoljno 
podeljuje ali ukinja povsem temeljne 
pravice, kakor da bi šlo za privilegije, kjer 
se velikemu delu prebivalstva, zlasti 
ženskam in manjšinam, sistematično 
odreka vsakršen položaj v družbi, a imajo 
režimi vseeno enakopraven položaj v 
bratstvu narodov, kar upravičuje popolno 
zanikanje človekovih pravic, saj naj bi šlo 
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za način vladanja;

Or. en

Predlog spremembe 100
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na dejstvo, da več kot 
700 milijonov ljudi po svetu, kar je 10 % 
prebivalstva3a, živi v skrajni revščini, 
veliko število ljudi, ki jim grozita revščina 
ali socialna izključenost, pa je kljub 
upadanju še vedno visoko, kar pogosto 
vodi k migracijam v iskanju preživetja, 
hrane in vode;
__________________
3a Program Združenih narodov za razvoj. 
Cilji trajnostnega razvoja. Cilj 
trajnostnega razvoja št. 1: odprava 
revščine.

Or. pl

Predlog spremembe 101
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. trdi, da morajo vse države, ki 
spoštujejo temeljne svoboščine kot temelje 
demokracije, biti vodilne pri širjenju 
primerov dobrega upravljanja, ki temeljijo 
na človekovih pravicah in pravni državi po 
vsem svetu ter pri krepitvi mednarodnih 
pravnih instrumentov za varstvo 

2. trdi, da morajo vse države, ki 
spoštujejo temeljne svoboščine kot temelje 
demokracije, biti vodilne pri širjenju 
primerov demokratičnega upravljanja, ki 
temeljijo na človekovih pravicah in pravni 
državi po vsem svetu ter pri krepitvi 
mednarodnih pravnih instrumentov za 
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človekovih pravic; poudarja izzive, ki jih 
prinaša uporaba škodljivih vplivov, ki 
spodkopavajo demokratično upravljanje in 
vrednote, ki so neločljivo povezane s 
človekovimi pravicami, in s tem 
preprečujejo pozitivna prizadevanja 
demokratičnih držav;

varstvo človekovih pravic; poudarja izzive, 
ki jih prinaša uporaba škodljivih vplivov, 
ki spodkopavajo demokratično upravljanje 
in vrednote, ki so neločljivo povezane s 
človekovimi pravicami, in s tem 
preprečujejo pozitivna prizadevanja 
demokratičnih držav; je zelo zaskrbljen 
zaradi povezav med tujimi avtoritarnimi 
režimi ter skrajno desnimi in 
populističnimi nacionalističnimi 
strankami in vladami v EU, na primer na 
Madžarskem, ki ogrožajo temeljne 
vrednote Unije, zapisane v členu 2 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in 
izražene v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, vključno s 
spoštovanjem demokracije, enakosti, 
pravne države in človekovih pravic; meni, 
da takšne povezave spodkopavajo 
verodostojnost prizadevanj EU za 
spodbujanje temeljnih vrednot; poziva EU 
in njene države članice, naj bodo za zgled 
in dosledno spoštujejo splošne človekove 
pravice, zagotovijo spodbudno okolje za 
civilno družbo ter obravnavajo vse 
negativne trende na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. trdi, da morajo vse države, ki 
spoštujejo temeljne svoboščine kot temelje 
demokracije, biti vodilne pri širjenju 
primerov dobrega upravljanja, ki temeljijo 
na človekovih pravicah in pravni državi po 
vsem svetu ter pri krepitvi mednarodnih 
pravnih instrumentov za varstvo 
človekovih pravic; poudarja izzive, ki jih 
prinaša uporaba škodljivih vplivov, ki 
spodkopavajo demokratično upravljanje in 

2. trdi, da morajo vse države, ki 
spoštujejo mednarodno priznane temeljne 
svoboščine kot temelje demokracije, biti 
vodilne pri širjenju primerov dobrega 
upravljanja, ki temeljijo na človekovih 
pravicah in pravni državi po vsem svetu ter 
pri krepitvi mednarodnih pravnih 
instrumentov za varstvo človekovih pravic; 
poudarja izzive, ki jih prinaša uporaba 
škodljivih vplivov, ki spodkopavajo 
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vrednote, ki so neločljivo povezane s 
človekovimi pravicami, in s tem 
preprečujejo pozitivna prizadevanja 
demokratičnih držav;

demokratično upravljanje in vrednote, ki so 
neločljivo povezane s človekovimi 
pravicami, in s tem preprečujejo pozitivna 
prizadevanja demokratičnih držav;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da človekove pravice ne 
smejo biti razvrščene po hierarhiji; 
poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
spoštovanje in uveljavljanje načela, da so 
človekove pravice univerzalne in 
neodtujljive, nedeljive, medsebojno 
odvisne in povezane; poudarja, da je 
povsem nesprejemljivo, da se s pravicami 
nekaterih skupin upravičuje 
marginalizacija drugih;

Or. en

Predlog spremembe 104
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da človekove pravice ne 
smejo biti razvrščene po hierarhiji; 
poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
spoštovanje in uveljavljanje načela, da so 
človekove pravice univerzalne in 
neodtujljive, nedeljive, medsebojno 
odvisne in povezane; poudarja, da je 
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povsem nesprejemljivo, da se s pravicami 
nekaterih skupin upravičuje 
marginalizacija drugih;

Or. en

Predlog spremembe 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da človekove pravice ne 
smejo biti razvrščene po hierarhiji; 
poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
spoštovanje in uveljavljanje načela, da so 
človekove pravice univerzalne in 
neodtujljive, nedeljive, medsebojno 
odvisne in povezane; poudarja, da je 
povsem nesprejemljivo, da se s pravicami 
nekaterih skupin upravičuje 
marginalizacija drugih;

Or. en

Predlog spremembe 106
Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov in vojaških napadov z namenom 
etničnega čiščenja, ki še naprej terjajo 
civilna življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da so regije v vojni ali 
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kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

v konfliktnih razmerah občutljive za 
vojaško posredovanje tujih sil in se 
soočajo z resnimi kršitvami človekovih 
pravic, ki so izjemne narave in katerih 
namen je odrekanje človekovega 
dostojanstva, ki je pogubno za žrtve in 
ponižujoče za storilce; poudarja, na primer, 
uporabo spolnega nasilja kot vojnega 
orožja za uničenje, destabilizacijo in 
demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

Or. en

Predlog spremembe 107
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, 
na primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se države in 
nedržavni akterji odrekajo odgovornosti za 
spoštovanje mednarodnega humanitarnega 
prava in mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve; poudarja, na primer, uporabo 
spolnega nasilja kot vojnega orožja za 
uničenje, destabilizacijo in demoralizacijo 
posameznikov, družin, skupnosti in družb;

Or. et

Predlog spremembe 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo mučenja in drugih 
načinov krutega, nečloveškega in 
ponižujočega ravnanja, prisilnih izginotij, 
izvensodnih pobojev in spolnega nasilja 
kot vojnega orožja za uničenje, 
destabilizacijo in demoralizacijo 
posameznikov, družin, skupnosti in družb;

Or. en

Predlog spremembe 109
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
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v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja ali 
namenskega stradanja kot vojnega orožja, 
kjer se želi z namernim sejanjem bolezni 
in povzročanjem podhranjenosti doseči 
uničenje, destabilizacija in demoralizacija 
posameznikov, zlasti otrok, družin, 
skupnosti in družb;

Or. en

Predlog spremembe 110
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb ter opozarja, da so 
temu nasilju še posebej izpostavljene 
ženske iz etničnih in verskih manjšin, 
predvsem spreobrnjenke, lokalne 
voditeljice in mlade odrasle ženske;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb ter opozarja, da so 
temu nasilju še posebej izpostavljene 
ženske iz etničnih in verskih manjšin, 
predvsem spreobrnjenke;

Or. en

Predlog spremembe 112
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 

3. opozarja na težave oboroženih 
spopadov, ki še naprej terjajo civilna 
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življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb;

življenja in povzročajo množično 
razseljevanje, pri čemer se zdi, da se 
države in nedržavni akterji odrekajo 
odgovornosti za spoštovanje 
mednarodnega humanitarnega prava in 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah; poudarja, da se regije v vojni ali 
v konfliktnih razmerah soočajo z resnimi 
kršitvami človekovih pravic, ki so izjemne 
narave in katerih namen je odrekanje 
človekovega dostojanstva, ki je pogubno za 
žrtve in ponižujoče za storilce; poudarja, na 
primer, uporabo spolnega nasilja kot 
vojnega orožja za uničenje, destabilizacijo 
in demoralizacijo posameznikov, družin, 
skupnosti in družb; močno obžaluje, da se 
mednarodno humanitarno pravo ne 
spoštuje, in ostro obsoja, da je prišlo v letu 
2018 v oboroženih konfliktih po vsem 
svetu do zaskrbljujočega porasta 
smrtonosnih napadov na bolnišnice, šole 
in druge civilne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 113
Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. spominja, da je pravica do 
življenja prva in najpomembnejša 
človekova pravica, zato je treba vselej 
soglasno obsoditi nezakonita vojna 
dejanja in se jim učinkovito zoperstaviti;

Or. en

Predlog spremembe 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obsoja odpor proti 
multilateralizmu in na pravilih 
temelječemu mednarodnemu redu, ki 
predstavlja resen izziv za človekove 
pravice po vsem svetu; odločno verjame v 
pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, 
zlasti v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic;

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN in v obstoječih sprejetih 
formatih pogajanj v okviru regionalnih 
organizacij, kot je Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi, kot 
najučinkovitejše sredstvo za 
zadovoljevanje interesov človeštva, 
zagotovitev trajnostnih rešitev za konflikte 
na podlagi pravil in načel mednarodnega 
prava, Ustanovne listine OZN in 
Helsinške sklepne listine ter spodbujanje 
napredka na področju človekovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic;

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic; v zvezi s tem 
pozdravlja, da so v letu 2018 Marshallovi 
otoki, Katar in Fidži ratificirali 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic;

4. obsoja odpor proti multilateralizmu 
in na pravilih temelječemu mednarodnemu 
redu, ki predstavlja resen izziv za 
človekove pravice po vsem svetu; odločno 
verjame v pristope in odločitve, sprejete s 
sodelovanjem v večstranskem okviru, zlasti 
v organih OZN, kot najučinkovitejše 
sredstvo za zadovoljevanje interesov 
človeštva, zagotovitev trajnostnih rešitev 
za konflikte in spodbujanje napredka na 
področju človekovih pravic; je izjemno 
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zaskrbljen, ker sedeže v različnih organih 
OZN, ki se ukvarjajo s človekovimi 
pravicami, zasedajo države, za katere so 
dokazana številne hude kršitve človekovih 
pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 118
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. obsoja, da je Generalna skupščina 
OZN dodelila državam, poznanim po 
hudih kršitvah človekovih pravic, sedež v 
Svetu OZN za človekove pravice; meni, da 
to krni verodostojnost tega organa in 
zmanjšuje legitimnost njegovega obstoja;

Or. en

Predlog spremembe 119
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
umorov, napadov in ustrahovanj ljudi, ki se 
zavzemajo za človekove pravice po vsem 
svetu, zlasti novinarjev, akademikov, 
odvetnikov in aktivistov civilne družbe, 
med drugim zagovornikov pravic žensk, 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, vključno z vse bolj 
predrznimi napadi na tujih ozemljih in v 
nekaterih primerih v nasprotju z zakoni in 
običaji, povezanimi z diplomatskimi 
privilegiji in imunitetami; zahteva, da se 
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odgovornim na najvišji ravni odločanja za 
te napade sodi in da zanje nosijo 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov, uporabe 
smrtne kazni, preganjanja in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti zagovornikov pravic 
žensk, novinarjev, akademikov, odvetnikov 
in aktivistov civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe 121
Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov, odvzema 
prostosti in ustrahovanj ljudi, ki se 
zavzemajo za človekove pravice po vsem 
svetu, zlasti novinarjev, akademikov, 
odvetnikov, izvoljenih politikov in 
aktivistov civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
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in slabim sodnim nadzorom; stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe 122

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, nasilnih dejanj, 
nadlegovanja in ustrahovanj ljudi, ki se 
zavzemajo za človekove pravice po vsem 
svetu, zlasti novinarjev, akademikov, 
odvetnikov in aktivistov civilne družbe, 
med drugim okoljevarstvenikov in 
zagovornikov zemljiških pravic, zlasti v 
državah z visoko stopnjo korupcije ter 
šibko pravno državo in slabim sodnim 
nadzorom; obžaluje, da je globalno vse 
bolj razširjen pojav krčenja možnosti za 
delovanje civilne družbe mogoče zaslediti 
tudi v uveljavljenih demokracijah ter 
državah s srednjim in visokim dohodkom;

Or. en

Predlog spremembe 123
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov – tako fizičnih 
napadov kot obrekovanja – in ustrahovanj 
zagovornikov človekovih pravic po vsem 
svetu, zlasti novinarjev, akademikov, 
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civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

odvetnikov in aktivistov civilne družbe, 
med drugim okoljevarstvenikov in 
zagovornikov zemljiških pravic, zlasti v 
državah z visoko stopnjo korupcije ter 
šibko pravno državo in slabim sodnim 
nadzorom; ugotavlja, da se zagovorniki 
človekovih pravic žensk in zagovorniki 
okoljskih pravic soočajo s specifičnimi 
tveganji in potrebujejo ustrezno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 124
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic; ocenjuje se, da je bilo 
od leta 1998, ko je bila podpisana 
Deklaracija OZN o zagovornikih 
človekovih pravic, po svetu umorjenih 
3500 zagovornikov človekovih pravic; 
ugotavlja, da se zagovorniki človekovih 
pravic žensk soočajo s specifičnimi 
tveganji in potrebujejo ustrezno zaščito; 
obsoja dejstvo, da so nekatere vlade 
sprejele zakonodajo, ki omejuje dejavnosti 
družbenih gibanj, vključno s prepovedjo 
nevladnih organizacij ali zamrznitvijo 
njihovega premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim zagovornikov 
pravic žensk, okoljevarstvenikov in 
zagovornikov zemljiških pravic, zlasti v 
državah z visoko stopnjo korupcije ter 
šibko pravno državo in slabim sodnim 
nadzorom; poziva, naj se ustrezno 
zaščitijo, da bodo lahko svobodno 
opravljali svoje delo;

Or. en

Predlog spremembe 126
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim zagovornikov 
pravic žensk, okoljevarstvenikov in 
zagovornikov zemljiških pravic, zlasti v 
državah z visoko stopnjo korupcije ter 
šibko pravno državo in slabim sodnim 
nadzorom; zahteva, da se osebam na 
najvišjih ravneh odločanja za te napade 
sodi in da zanje nosijo odgovornost;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic ter zagovornikov verskih 
in mnenjskih manjšin, zlasti v državah z 
visoko stopnjo korupcije ter šibko pravno 
državo in slabim sodnim nadzorom;

Or. en

Predlog spremembe 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
zagovornikov verskih in mnenjskih 
manjšin, akademikov, odvetnikov in 
aktivistov civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom;

5. je resno zaskrbljen zaradi množenja 
primerov umorov, napadov in ustrahovanj 
ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice 
po vsem svetu, zlasti novinarjev, 
akademikov, odvetnikov in aktivistov 
civilne družbe, med drugim 
okoljevarstvenikov in zagovornikov 
zemljiških pravic, zlasti v državah z visoko 
stopnjo korupcije ter šibko pravno državo 
in slabim sodnim nadzorom; ugotavlja, da 
se zagovorniki človekovih pravic žensk 
soočajo s specifičnimi tveganji in 
potrebujejo ustrezno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. izraža resno zaskrbljenost, ker EU 
in nekatere države članice še vedno dajejo 
prednost poslovnim, vojaškim, 
protiterorističnim in migracijskim 
interesom pred pomisleki na področju 
človekovih pravic in demokracije; je zelo 
zaskrbljen zaradi uporabe represivne 
zakonodaje s področij kibernetske 
varnosti in boja proti terorizmu za 
zatiranje zagovornikov človekovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. izraža resno zaskrbljenost, ker EU 
in nekatere države članice še vedno dajejo 
prednost poslovnim, vojaškim, 
protiterorističnim in migracijskim 
interesom pred pomisleki na področju 
človekovih pravic in demokracije; je zelo 
zaskrbljen zaradi uporabe represivne 
zakonodaje s področij kibernetske 
varnosti in boja proti terorizmu za 
zatiranje zagovornikov človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 132
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti moških in žensk pred zakonom in 
pravic žensk po vsem svetu; poudarja, da 
so ženske in dekleta kljub napredku še 
vedno žrtve diskriminacije in nasilja; 
poudarja, da imajo številne družbe še 
vedno težave pri zagotavljanju enakih 
pravic ženskam in dekletom v skladu z 
zakonom in enakega dostopa do 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, 
dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

Or. en
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Predlog spremembe 133
Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen dejavne udeležbe 
EU v svetovnih prizadevanjih za 
spodbujanje enakosti spolov in polnega 
uživanja človekovih pravic za vsa dekleta 
in ženske; poudarja, da so ženske in 
dekleta kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

Or. ro

Predlog spremembe 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije, nasilja in reproduktivnega 
izkoriščanja; poudarja, da imajo številne 
družbe še vedno težave pri zagotavljanju 
enakih pravic ženskam in dekletom v 
skladu z zakonom in enakega dostopa do 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, 
spoštovanja njihove intimnosti in 
reproduktivnih zmogljivosti, ki zajema 
obsodbo vseh oblik nadomestnega 
materinstva, dostojnega dela ter 
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političnega in gospodarskega zastopanja;

Or. en

Predlog spremembe 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije, nasilja in reproduktivnega 
izkoriščanja; poudarja, da imajo številne 
družbe še vedno težave pri zagotavljanju 
enakih pravic ženskam in dekletom v 
skladu z zakonom in enakega dostopa do 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, 
dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

Or. en

Predlog spremembe 136
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; izraža 
zaskrbljenost, ker so ženske, ki izražajo 
veroizpoved ali prepričanje, dvakratno 
izpostavljene preganjanju; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
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gospodarskega zastopanja; dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

Or. en

Predlog spremembe 137
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk in deklet 
po vsem svetu; poudarja, da so ženske in 
dekleta kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da ima 
večina družb še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja; izraža hudo 
zaskrbljenost zaradi razširjenih in 
nenehnih napadov na pravice žensk ter 
pravice na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja, pa tudi glede 
zakonodaje v številnih delih sveta, ki 
omejuje te pravice, tudi v državah 
članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da ima 
večina družb še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter enakega 
plačila in političnega in gospodarskega 
zastopanja; izraža zaskrbljenost zaradi 
sedanjih napadov na pravice žensk ter 
pravice na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja, pa tudi glede 
zakonodaje v številnih delih sveta, ki 
omejuje te pravice, tudi v EU;

Or. en

Predlog spremembe 139
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da ima 
večina družb še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja; izraža 
zaskrbljenost zaradi sedanjih napadov na 
pravice žensk ter pravice na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja, pa 
tudi glede zakonodaje v številnih delih 
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sveta, ki omejuje te pravice, tudi v EU;

Or. en

Predlog spremembe 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja; med drugim 
poudarja, da sodi pohabljanje ženskih 
spolnih organov med najbolj grozne 
kršitve človekovih pravic; pozdravlja 
pobudo Spotlight na področju nasilja nad 
ženskami, ki jo je začela Evropska 
komisija, in poziva k njeni okrepitvi;

Or. en

Predlog spremembe 141
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 

6. poudarja pomen spodbujanja 
enakosti spolov in pravic žensk po vsem 
svetu; poudarja, da so ženske in dekleta 
kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da 
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imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja;

imajo številne družbe še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in 
dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega 
varstva, dostojnega dela ter političnega in 
gospodarskega zastopanja; med drugim 
poudarja, da sodijo pohabljanje ženskih 
spolnih organov in poroke otrok med 
najbolj razširjene in sistematične kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke;

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem oblikam zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno s prisilnimi 
porokami in novačenjem ali uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke; v zvezi s tem podpira mehanizem 
za spremljanje in poročanje o otrocih in 
oboroženih konfliktih, ki je bil 
vzpostavljen z resolucijo Varnostnega 
sveta OZN 1612, vključno s krepitvijo 
neodvisnosti in nepristranskosti 
sestavljanja letnega seznama kršiteljev 
pravic otroka, brez političnega 
posredovanja; 

Or. en

Predlog spremembe 143
Fabio Massimo Castaldo
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke;

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem vrstam zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z novačenjem ali 
uporabo otrok vojakov v oboroženih 
spopadih, pa tudi zagotavljanje varstva in 
izobraževanja za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke;

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
slabega ravnanja in trgovanja z otroki in 
njihovega izkoriščanja, vključno z uporabo 
otrok vojakov v oboroženih spopadih, pa 
tudi zagotavljanje varstva in izobraževanja 
za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke;

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
slabega ravnanja in trgovanja z otroki in 
njihovega izkoriščanja, vključno z uporabo 
otrok vojakov v oboroženih spopadih, pa 
tudi zagotavljanje varstva in izobraževanja 
za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
trgovanja z otroki in njihovega 
izkoriščanja, vključno z uporabo otrok 
vojakov v oboroženih spopadih, pa tudi 
zagotavljanje varstva in izobraževanja za 
otroke;

7. poudarja, da so ključnega pomena 
za prihodnost človeštva spoštovanje in 
spodbujanje otrokovih pravic, boj proti 
vsem pojavom zlorabe, zanemarjanja, 
slabega ravnanja in trgovanja z otroki in 
njihovega izkoriščanja, vključno z uporabo 
otrok vojakov v oboroženih spopadih, pa 
tudi zagotavljanje varstva in izobraževanja 
za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 147
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je pomembno v celoti 
upoštevati posebne potrebe invalidov; 

8. poudarja, da je pomembno v celoti 
upoštevati specifične potrebe invalidov; 
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poziva EU, naj v svoje zunanje delovanje 
in politike razvojne pomoči vključi boj 
proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti;

poziva EU, naj v svoje zunanje delovanje 
in politike razvojne pomoči vključi boj 
proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 148
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je pomembno v celoti 
upoštevati posebne potrebe invalidov; 
poziva EU, naj v svoje zunanje delovanje 
in politike razvojne pomoči vključi boj 
proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti;

8. poudarja, da je pomembno v celoti 
upoštevati posebne potrebe invalidov; 
poziva EU, naj v svoje zunanje delovanje 
in politike razvojne pomoči vključi boj 
proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti, 
skupaj z bojem za enak dostop do trga 
dela in dostop do izobraževanja in 
usposabljanja, ter naj spodbuja rešitve, ki 
invalidom omogočajo lažje delovanje v 
družbi;

Or. pl

Predlog spremembe 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolnih 
značilnosti, spolne usmerjenosti, spolne 
identitete in starosti, ki so še vedno pogosti 
primeri v številnih državah in družbah; je 
resno zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve 
teh kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
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nestrpnih in sovražnih odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 150
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolne 
identitete, spolne usmerjenosti in starosti, 
ki so še vedno pogosti primeri v številnih 
državah in družbah; je resno zaskrbljen, ker 
so ljudje, ki so žrtve teh kršitev človekovih 
pravic, tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 151
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete in starosti, 
ki so še vedno pogosti primeri v številnih 
državah in družbah; je resno zaskrbljen, ker 
so ljudje, ki so žrtve teh kršitev človekovih 
pravic, tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete in starosti, 
ki so še vedno pogosti primeri v številnih 
državah in družbah; je resno zaskrbljen, ker 
so ljudje, ki so žrtve teh kršitev človekovih 
pravic, tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti, 
spolne identitete, spolnih značilnosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti, 
spolne identitete, spolnih značilnosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 155
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolne 
usmerjenosti in starosti, ki so še vedno 
pogosti primeri v številnih državah in 
družbah; je resno zaskrbljen, ker so ljudje, 
ki so žrtve teh kršitev človekovih pravic, 
tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov, ter zaradi neuspeha državnih in 
nedržavnih akterjev, da bi se odzvali in da 
bi napadalci odgovarjali za svoja dejanja;

Or. pl
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Predlog spremembe 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola, spolne 
usmerjenosti in starosti, ki so še vedno 
pogosti primeri v številnih državah in 
družbah; je resno zaskrbljen, ker so ljudje, 
ki so žrtve teh kršitev človekovih pravic, 
tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spola in starosti, ki so 
še vedno pogosti primeri v številnih 
državah in družbah; je resno zaskrbljen, ker 
so ljudje, ki so žrtve teh kršitev človekovih 
pravic, tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 158
Andrius Kubilius
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, razreda, kaste, vere, 
prepričanja, jezika, spolne usmerjenosti in 
starosti, ki so še vedno pogosti primeri v 
številnih državah in družbah; je resno 
zaskrbljen, ker so ljudje, ki so žrtve teh 
kršitev človekovih pravic, tarča vse bolj 
nestrpnih in sovražnih odzivov;

9. opozarja na primere preganjanja in 
diskriminacije na podlagi narodnosti, 
državljanstva, družbenega razreda, kaste, 
vere, prepričanja, jezika, spolne 
usmerjenosti in starosti, ki so še vedno 
pogosti primeri v številnih državah in 
družbah; je resno zaskrbljen, ker so ljudje, 
ki so žrtve teh kršitev človekovih pravic, 
tarča vse bolj nestrpnih in sovražnih 
odzivov;

Or. en

Predlog spremembe 159
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 
razseljevanja prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3, 41 milijonov notranje 
razseljenih in 3,5 milijona prosilcev za 
azil[1], poleg tega pa je po svetu 12 
milijonov ljudi brez državljanstva; 

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en
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Predlog spremembe 160
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 
razseljevanja prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3, 41 milijonov notranje 
razseljenih in 3,5 milijona prosilcev za 
azil, poleg tega je po svetu 12 milijonov 
ljudi brez državljanstva; meni, da se bodo 
vzroki za razseljevanje – vojne, konflikti, 
politično zatiranje, preganjanje in nasilje 
– še zaostrili zaradi neenakih pogojev za 
gospodarski razvoj in zlasti negativnih 
učinkov podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

Predlog spremembe 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 

10. ugotavlja, da številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 presega 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev, 41 milijonov notranje 
razseljenih in 3,5 milijona prosilcev za 
azil, poleg tega je po svetu 12 milijonov 
ljudi brez državljanstva; meni, da se bodo 
vzroki za razseljevanje – vojne, konflikti, 
politično zatiranje, preganjanje in nasilje 
– še zaostrili zaradi neenakih pogojev za 
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razseljevanja prebivalstva; gospodarski razvoj in zlasti negativnih 
učinkov podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

Predlog spremembe 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, islamski 
terorizem, konflikti, politično zatiranje, 
revščina in neustrezna prehranska varnost, 
neenaki pogoji za gospodarski razvoj in 
zlasti negativni učinki podnebnih 
sprememb na najrevnejše države sveta 
povečujejo tveganje novih konfliktov in 
nadaljnjega razseljevanja prebivalstva;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

Predlog spremembe 163
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, preganjanje zaradi 
veroizpovedi ali prepričanja, revščina in 
neustrezna prehranska varnost, neenaki 
pogoji za gospodarski razvoj in zlasti 
negativni učinki podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 
razseljevanja prebivalstva;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, preganjanje zaradi 
veroizpovedi ali prepričanja, revščina in 
neustrezna prehranska varnost, neenaki 
pogoji za gospodarski razvoj in zlasti 
negativni učinki podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 
razseljevanja prebivalstva;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 3UNHCR – Global Trends 2018 report 
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(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

Predlog spremembe 165
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva;

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost ter negotovost preskrbe 
z vodo, neenaki pogoji za gospodarski 
razvoj in zlasti negativni učinki podnebnih 
sprememb na najrevnejše države sveta 
povečujejo tveganje novih konfliktov in 
nadaljnjega razseljevanja prebivalstva;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. pl

Predlog spremembe 166
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 

10. ugotavlja, da je številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 preseglo 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev3; meni, da vojne, konflikti, 
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politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva;

politično zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in zlasti negativni 
učinki podnebnih sprememb na najrevnejše 
države sveta povečujejo tveganje novih 
konfliktov in nadaljnjega razseljevanja 
prebivalstva; poziva EU, naj se poskuša 
zoperstaviti učinkom globalnih podnebnih 
sprememb, tudi z uvedbo učinkovitih in 
vzdržnih političnih ukrepov, in naj 
izpolnjuje cilje Pariškega sporazuma; 
poudarja, da so biotska raznovrstnost in 
človekove pravice medsebojno povezane 
in soodvisne, ter opozarja na obveznosti 
držav s področja človekovih pravic, da 
varujejo biotsko raznovrstnost, od katere 
so te pravice odvisne, vključno z 
zagotavljanjem sodelovanja državljanov 
pri odločitvah, ki zadevajo biotsko 
raznovrstnost, in dostopa do učinkovitih 
pravnih sredstev v primerih izgube in 
krčenja biotske raznovrstnosti; izraža 
podporo porajajočim se prizadevanjem za 
oblikovanje pravil na mednarodni ravni, 
kar zadeva zločine zoper okolje;

__________________ __________________
3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

3UNHCR – Global Trends 2018 report 
(Poročilo o svetovnih trendih v letu 2018) 
(19. junij 2019).

Or. en

Predlog spremembe 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da številno prisilno 
razseljenih oseb v letu 2018 presega 70 
milijonov, od katerih je bilo 26 milijonov 
beguncev, 41 milijonov notranje 
razseljenih in 3,5 milijona prosilcev za 
azil; poleg tega je po svetu 12 milijonov 
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ljudi brez državljanstva; meni, da se bodo 
vzroki za razseljevanje – vojne, konflikti, 
politično zatiranje, preganjanje in nasilje 
– še zaostrili zaradi neenakih pogojev za 
gospodarski razvoj in zlasti negativnih 
učinkov podnebnih sprememb na 
najrevnejše države sveta;

Or. en

Predlog spremembe 168
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da vojne, konflikti, politično 
zatiranje, revščina in neustrezna 
prehranska varnost, neenaki pogoji za 
gospodarski razvoj in negativni učinki 
podnebnih sprememb, zlasti na 
najrevnejše države sveta, povečujejo 
tveganje novih konfliktov in nadaljnjega 
razseljevanja prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 169
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja bistvene obveznosti in 
odgovornost držav in drugih odločevalcev, 
tudi podjetij, da blažijo posledice 
podnebnih sprememb, preprečujejo njihov 
negativni vpliv na človekove pravice in 
spodbujajo ustrezne politike v skladu z 
obveznostmi s področja človekovih pravic; 
poudarja, da podnebne spremembe 
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ogrožajo najosnovnejše človekove pravice, 
kot je dostop do vode, naravnih virov in 
hrane; meni, da mora biti boj proti 
izkoriščanju in kopičenju virov 
prednostna naloga EU in njenih držav 
članic; zlasti opozarja na povezavo med 
tem izkoriščanjem virov in financiranjem 
konfliktov, vojn in nasilja, v kar so 
neposredno ali posredno vključena 
mednarodna podjetja; priznava, da 
okoljske posledice podnebnih sprememb 
lahko povečajo prisilne migracije in 
razseljevanje, in zato vztraja, da je treba 
hitro pričeti z izvajanjem politik, s 
katerimi bi se zmanjšali učinki podnebnih 
sprememb, v skladu s Pariškim 
sporazumom; zato meni, da je pomembno 
na mednarodni ravni v okviru OZN 
poskušati opredeliti koncept „oseb, 
razseljenih zaradi okoljskih razlogov“, da 
bi se oblikoval mednarodni pravni okvir 
in sprejel skupen pristop do varstva oseb, 
ki so prisiljene zapustiti kraj svojega 
prebivališča;

Or. en

Predlog spremembe 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; obsoja 
uporabo legitimnih ciljev, kot so boj proti 
terorizmu, državna varnost ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, za utišanje oporečnikov 
in omejevanje svobode izražanja, kot se to 
dogaja v Rusiji, Egiptu, na Kitajskem in v 
drugih državah; poziva, naj se vzpostavijo 
najboljši možni zaščitni ukrepi proti 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
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za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; opozarja, 
da bi morali mediji odražati pluralnost, 
raznolikost in nediskriminacijo; državno 
urejanje radiotelevizijskih programov ne 
bi smelo omejevati manjšinskih pravic 
oseb, ki pripadajo narodnostnim 
manjšinam, ki bi morale imeti dostop do 
radiotelevizijskih programov v svojem 
jeziku; obsoja medijsko propagando in 
napačne informacije, usmerjene zoper 
etnične in narodnostne manjšine; poziva, 
naj se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 172

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev, na spletu 
in drugje, v središču odpornih 
demokratičnih družb; poziva, naj se 
vzpostavijo najboljši možni zaščitni ukrepi 
proti dezinformacijskim kampanjam in 
sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem; 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti 
učinkovito in sistematično izvajanje 
smernic EU o svobodi izražanja na spletu 
in drugje ter redno spremljati njihov 
učinek;

Or. en

Predlog spremembe 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti potekajočim 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, ki izhaja iz avtoritarnih držav 
in nedržavnih akterjev, kot so teroristične 
skupine, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti sovražnemu govoru, 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti sovražnemu govoru, 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 176
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti sovražnemu govoru, 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti sovražnemu govoru, 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 178
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti sovražnemu govoru, 
dezinformacijskim kampanjam in sovražni 
propagandi, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim 
kampanjam, sovražni propagandi in 
radikalizaciji, in sicer z razvojem pravnega 
okvira na ravni EU in na mednarodni ravni 
za obravnavanje hibridnih groženj, 
vključno s kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na mednarodni ravni za 
obravnavanje hibridnih groženj, vključno s 
kibernetskim in informacijskim 
vojskovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 181
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem;

11. poudarja, da sta svoboda govora in 
izražanja ter pluralnost medijev v središču 
odpornih demokratičnih družb; poziva, naj 
se vzpostavijo najboljši možni zaščitni 
ukrepi proti dezinformacijskim kampanjam 
in sovražni propagandi, in sicer z razvojem 
pravnega okvira na ravni EU in na 
mednarodni ravni za obravnavanje 
hibridnih groženj, vključno s kibernetskim 
in informacijskim vojskovanjem, pri čemer 
se ne smejo ogroziti temeljne pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 182
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo;

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo; poziva 
EU, naj bo posebej pozorna, da se ocenijo 
in preprečijo kršitve, povezane z lastnimi 
politikami, projekti in financiranjem 
Unije v tretjih državah, tudi z 
vzpostavitvijo mehanizma za pritožbe, 
namenjenega posameznikom ali 
skupinam, katerih pravice bi bile lahko 
kršene v okviru delovanja EU v teh 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo;

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo; 
poudarja, da bi morala EU zato uvesti 
ukrepe za zagotovitev, da udejstvovanje 
EU ne bo nehote krepilo avtoritarnih 
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režimov;

Or. en

Predlog spremembe 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo;

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo; 
poudarja, da bi morala EU zato uvesti 
ukrepe za zagotovitev, da udejstvovanje 
EU ne bo nehote krepilo avtoritarnih 
režimov;

Or. en

Predlog spremembe 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo;

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo; zato 
pozdravlja sklepe Sveta o demokraciji, ki 
jih je Svet sprejel na svoji seji 14. oktobra 
2019, ter poziva Komisijo in države 
članice EU, naj za naslednja leta 
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sprejmejo nov ambiciozen, celovit in 
obvezujoč akcijski načrt za človekove 
pravice in demokracijo; poziva k trdnemu 
mehanizmu spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 186
Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo;

12. želi spomniti, da se je EU zavezala, 
da bodo človekove pravice in demokracija 
v središču njenih odnosov z državami, ki 
niso članice EU; zato poudarja, da mora 
biti cilj spodbujanja človekovih pravic in 
demokracije po svetu vključen v vse 
politike EU z zunanjo razsežnostjo; je 
seznanjen s pomembnostjo civilne družbe 
za prožne, pravočasne in učinkovite 
odzive na režime, ki kršijo mednarodno 
pravo, človekove pravice in demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja pomen spodbujanja 
človekovih pravic in njihovega 
vključevanja v vse zunanje politike EU; je 
seznanjen z delom v povezavi s takšnimi 
pomembnimi vprašanji, ki se trenutno 
izvaja v okviru pododbora v Parlamentu; 
ponovno poziva, naj se ta pododbor 
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preoblikuje v polnopraven odbor;

Or. en

Predlog spremembe 188
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice 
EU, naj sprejmejo nov, ambiciozen, 
časovno omejen in obvezujoč akcijski 
načrt za človekove pravice in 
demokracijo; njegovo izvajanje in učinek 
bi bilo treba oceniti prek trdnega 
mehanizma spremljanja; vztraja, da je 
treba v tem prihodnjem akcijskem načrtu 
ustrezno obravnavati porajajoče se izzive 
za človekove pravice, vključno z 
digitalnimi pravicami, pa tudi ključna 
vprašanja na področju človekovih pravic, 
ki so bila doslej zapostavljena, kot so 
okoljske pravice, pravice starejših, šport 
in človekove pravice ter pravice 
migrantov; poudarja, da bi morale države 
članice EU prevzeti večjo odgovornost za 
akcijski načrt in poročati o njegovem 
izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice 
EU, naj za naslednjih pet let sprejmejo 
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nov ambiciozen, celovit in obvezujoč 
akcijski načrt za človekove pravice in 
demokracijo; njegovo izvajanje in učinek 
bi bilo treba oceniti prek trdnega 
mehanizma spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice 
EU, naj za naslednjih pet let sprejmejo 
nov ambiciozen, celovit in obvezujoč 
akcijski načrt za človekove pravice in 
demokracijo; njegovo izvajanje in učinek 
bi bilo treba oceniti prek trdnega 
mehanizma spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice 
EU, naj za naslednjih pet let sprejmejo 
nov ambiciozen, celovit in obvezujoč 
akcijski načrt za človekove pravice in 
demokracijo; njegovo izvajanje in učinek 
bi bilo treba oceniti prek trdnega 
mehanizma spremljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. je seznanjen s pomenom svojih 
resolucij o kršitvah človekovih pravic, 
demokracije in pravne države (poznanih 
kot resolucij v nujnih primerih, sprejetih v 
skladu s členom 144, prejšnjim členom 
135 Poslovnika); poudarja, da ima EU s 
tem orodjem pravni pomen in primarno 
prepoznavnost v boju za človekove 
pravice; poziva ESZD, naj Parlamentu 
redno posreduje poročila o nadaljnjih 
ukrepih, ki jih sprejme v zvezi z 
resolucijami v nujnih primerih in/ali 
priporočili iz teh resolucij; poziva ESZD 
in države članice EU, naj povečajo 
prepoznavnost kršitev človekovih pravic, 
ki so se obravnavale v resolucijah EU v 
nujnih primerih; ponovno izraža 
prepričanje, da bi bilo mogoče to orodje 
nadalje razviti, da bi okrepili človekove 
pravice in demokracijo prek hitrejšega 
premisleka, ciljnega ukrepanja in 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. toplo priporoča, da Komisija 
okrepi svoje sodelovanje s pododborom 
Parlamenta za človekove pravice, da bi 
mu omogočila, da dejavno prispeva k 
prihodnjemu akcijskemu načrtu EU za 
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človekove pravice in demokracijo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva ESZD in Komisijo, naj 
obveščata pododbor Parlamenta za 
človekove pravice, se posvetujeta in tesno 
sodelujeta z njim pri spreminjanju in/ali 
prilagajanju dokumentov politike EU za 
izvajanje in spremljanje zunanje politike 
EU na področju človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 195
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 

13. opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
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mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

prizadele kršitve človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 196
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
Heidi Hautala

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

13. poudarja, da izvajanje poslovnih 
dejavnosti ne bi smelo negativno vplivati 
na uresničevanje človekovih pravic in da 
ima poslovna skupnost pomembno vlogo 
pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja, tudi 
prek merljivih kazalnikov, klavzul o 
človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

13. poudarja, da se morajo trgovinske 
politike in človekove pravice medsebojno 
krepiti in da morajo EU in njene države 
članice urejati poslovno skupnost, da bi 
preprečile kakršno koli zlorabo 
človekovih pravic s strani korporacij 
zunaj EU; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi učinkovit in neodvisen 
mehanizem pritožb za skupine državljanov 
in deležnikov, ki so jih prizadeli trgovinski 
in naložbeni sporazumi ali kršitve;

Or. en

Predlog spremembe 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 

13. poudarja, da se lahko trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
to tudi morajo početi ter da ima poslovna 
skupnost pomembno vlogo pri pozitivnem 
spodbujanju v zvezi s podpiranjem 
človekovih pravic, demokracije in 
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podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

družbene odgovornosti podjetij; opozarja 
Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje (ESZD), da je treba učinkovito 
uporabljati klavzule o človekovih pravicah 
v mednarodnih sporazumih, ki naj 
temeljijo na političnem dialogu, rednem 
ocenjevanju napredka in uporabi postopka 
posvetovanja na zahtevo stranke; zahteva, 
da se uvedejo stabilni mehanizmi izvajanja 
in spremljanja klavzul o človekovih 
pravicah, ki vključujejo Parlament, lokalno 
civilno družbo in ustrezne mednarodne 
organizacije, ter vzpostavi mehanizem 
pritožb za skupine državljanov in 
deležnikov, ki so jih prizadele kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi 
s podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo, 
poslovna skupnost pa sicer ima 
pomembno vlogo, vendar imajo le države 
zmogljivost za pozitivno spodbujanje v 
zvezi s podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
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prizadele kršitve človekovih pravic; državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 200
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; odločno poziva Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(ESZD), naj učinkovito in zavezujoče 
uporabljata klavzule o človekovih 
pravicah v mednarodnih sporazumih, ne le 
z izvajanjem političnega dialoga, rednega 
ocenjevanja napredka in uporabo postopka 
posvetovanja na zahtevo stranke, temveč 
tudi z resnimi prizadevanji za vzpostavitev 
učinkovitega in pravno zavezujočega 
mehanizma sankcij za hude kršitve 
človekovih pravic, ki nastanejo s 
poslovnimi dejavnostmi podjetij; zahteva, 
da se uvedejo stabilni mehanizmi izvajanja 
in spremljanja klavzul o človekovih 
pravicah, ki vključujejo Parlament, lokalno 
civilno družbo in ustrezne mednarodne 
organizacije, ter vzpostavi mehanizem 
pritožb za skupine državljanov in 
deležnikov, ki so jih prizadele kršitve 
človekovih pravic;

Or. de

Predlog spremembe 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo izvršljivi 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije in preko 
katerih bo lahko EU sankcionirala 
partnerske države, ki bodo kršile 
človekove pravice, ter vzpostavi 
mehanizem pritožb za skupine državljanov 
in deležnikov, ki so jih prizadele kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
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podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 
vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, nacionalno in lokalno civilno 
družbo in ustrezne mednarodne 
organizacije, ter vzpostavi mehanizem 
pritožb za skupine državljanov in 
deležnikov, ki so jih prizadele kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, lokalno civilno družbo in 
ustrezne mednarodne organizacije, ter 

13. poudarja, da se trgovina in 
človekove pravice medsebojno krepijo in 
da ima poslovna skupnost pomembno 
vlogo pri pozitivnem spodbujanju v zvezi s 
podpiranjem človekovih pravic, 
demokracije in družbene odgovornosti 
podjetij; opozarja Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), da je 
treba učinkovito uporabljati klavzule o 
človekovih pravicah v mednarodnih 
sporazumih, ki naj temeljijo na političnem 
dialogu, rednem ocenjevanju napredka in 
uporabi postopka posvetovanja na zahtevo 
stranke; zahteva, da se uvedejo stabilni 
mehanizmi izvajanja in spremljanja klavzul 
o človekovih pravicah, ki vključujejo 
Parlament, civilno družbo in ustrezne 
mednarodne organizacije, ter vzpostavi 
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vzpostavi mehanizem pritožb za skupine 
državljanov in deležnikov, ki so jih 
prizadele kršitve človekovih pravic;

mehanizem pritožb za skupine državljanov 
in deležnikov, ki so jih prizadele kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da sta podnebna kriza in 
množična izguba biotske raznovrstnosti 
velika grožnja za človekove pravice; želi 
spomniti, da so temeljne človekove pravice 
do življenja, zdravja, hrane in varne vode 
ogrožene brez zdravega okolja, saj biotska 
raznovrstnost ljudem zagotavlja hrano, 
zdravila in preživetje; poziva 
Komisijo/ESZD, naj si prizadeva za 
strategijo EU za varstvo pravice do 
zdravega okolja, tako da tesno sodeluje s 
tretjimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, kot je UNCHR, ki je 
nedavno uvedla skupno strategijo s 
Programom Združenih narodov za okolje 
(UNEP);

Or. en

Predlog spremembe 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja na vpliv uničenja okolja 
na človekove pravice, tako za prebivalstvo, 
ki je podvrženo zasedbi ozemlja, kot v 
zvezi s pravico človeštva do okolja; poziva 
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institucije in države članice EU, naj v 
svoje nacionalne mednarodne politike na 
področju človekovih pravic vključijo 
pravico do dihanja čistega zraka;

Or. en

Predlog spremembe 206
Hermann Tertsch

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. ker je cilj zunanjega delovanja EU 
spodbujanje demokracije, pravne države, 
spoštovanja človekovih pravic in miru, 
opozarja Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje (ESZD), da je treba 
izvesti temeljito revizijo in predložiti 
račune za evropsko pomoč tretjim 
državam, in vztraja, da je treba, kot je 
Parlament že odobril marca 2019, takoj 
prekiniti evropsko pomoč v primeru 
nazadovanja demokracije, kršenja 
človekovih pravic in pravne države;

Or. es

Predlog spremembe 207
Andrius Kubilius

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. želi spomniti, da se je širitev EU 
izkazala za najučinkovitejše orodje za 
podporo demokraciji, pravni državi in 
človekovim pravicam, zato bi morala 
možnost pristopa k EU ostati odprta za 
države, ki se želijo pridružiti EU in 
izpeljati evropske reforme, kot je 
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navedeno v členu 49 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 208
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah;

14. meni, da bi lahko bili dialogi o 
človekovih pravicah z državami, ki niso 
članice EU, koristno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic, če se bodo izvajali 
usmerjeno k rezultatom in bodo redno 
pregledovani; želi spomniti, da smernice 
EU o dialogih o človekovih pravicah 
vsebujejo številna merila za začetek 
dialoga, med drugim tudi, „koliko je vlada 
pripravljena izboljšati stanje, stopnjo 
zavezanosti, ki jo izkazuje vlada glede 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah, njena pripravljenost za 
sodelovanje pri postopkih in mehanizmih 
za človekove pravice Združenih narodov 
ter odnos do civilne družbe“; meni, da v 
številnih primerih učinek teh dialogov ni 
vreden znatnih sredstev, ki jih namenjata 
ESZD in zadevna delegacija EU; poziva 
ESZD, naj opravi redno oceno vsakega 
dialoga, kot predvidevajo smernice EU, 
ter zagotovi, da bo v odsotnosti 
oprijemljivega napredka EU prilagodila 
svoje cilje ali pa prekinila dialog o 
človekovih pravicah z zadevno državo; 
poziva Komisijo in ESZD, naj ob udeležbi 
lokalnih in mednarodnih skupin civilne 
družbe in ustreznih mednarodnih 
organizacij združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
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niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah; vztraja, 
kako pomembno je opozarjati na 
posamezne primere v okviru dialogov o 
človekovih pravicah ter zagotavljati 
ustrezne nadaljnje ukrepe in preglednost v 
zvezi s temi primeri;

Or. en

Predlog spremembe 209
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah;

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; priporoča, da se 
upoštevajo pomisleki glede stanja 
človekovih pravic v teh državah, in da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za zavzemanje 
za človekove pravice; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah;

Or. pl

Predlog spremembe 210
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah;

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah; zahteva, 
da se dvostranski dialogi odprejo za 
opazovanje s strani civilne družbe, da se 
vsaki dve leti opravi ocena in da se 
spremlja napredek v zvezi s sporazumi in 
zavezami, dosežen prek mehanizma za 
spremljanje med EU, zadevno državo, 
lokalno civilno družbo in ustrezno 
mednarodno organizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah;

14. podpira dialoge o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, 
kot ključno orodje za dvostransko 
sodelovanje pri spodbujanju in varstvu 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
ESZD, naj združita moči za obravnavanje 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in z njimi povezanih obveznosti v dialogih 
ali pogajanjih na vseh političnih in 
gospodarskih področjih z vladami držav, ki 
niso članice EU, da bi okrepili učinek 
dialogov o človekovih pravicah; poziva k 
dejavnejši udeležbi EP pri določanju 
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dnevnih redov dialogov o človekovih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. odločno spodbuja EU, naj 
dosledno obravnava diskriminacijo in pri 
tem kar najbolje uporabi instrumente EU 
za človekove pravice, vključno z dialogi in 
obsodbami, podporo civilni družbi in 
skupnimi pobudami na ravni OZN, v 
skladu z nedavno sprejetimi smernicami 
EU o nediskriminaciji v zunanjem 
delovanju in smernicami OZN v zvezi z 
diskriminacijo na podlagi porekla, 
objavljenimi leta 2017;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost 
Unije na tem področju;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 214
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

15. odločno podpira mandat posebnega 
predstavnika EU za človekove pravice 
(EUSR) pri varstvu in spodbujanju 
človekovih pravic v svetu; vztraja, da je 
treba v prihodnje imenovanje 
predstavnikov EUSR potrditi šele po 
prehodni predstavitvi v Parlamentu; 
ponovno poziva k večji preglednosti 
dejavnosti in misije EUSR in vztraja, da je 
treba njegova redna poročila Svetu 
posredovati tudi Parlamentu; poudarja, 
kako pomemben je cilj v okviru mandata 
EUSR okrepiti učinkovitost Unije na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 215
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju; vztraja pri svoji zahtevi, 
da se spremeni ta mandat, da bi postal 
stalen in se poveča njegova odgovornost 
ter da bi EUSR podelili pooblastilo za 
dajanje pobud in zagotovili ustrezna 
sredstva ter mu omogočili, da javno 
poroča o rezultatih obiskov tretjih držav in 
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obvešča o stališču EU glede vprašanj v 
zvezi s človekovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju; želi spomniti na svojo 
zahtevo, da ta mandat postane stalen in se 
poveča njegova odgovornost; ponovno 
poziva, naj se spremeni mandat, da bi 
EUSR podelili pooblastilo za dajanje 
pobud in zagotovili ustrezna sredstva ter 
mu omogočili, da javno poroča o 
rezultatih obiskov tretjih držav in obvešča 
o stališču EU glede vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
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mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju; poziva EUSR, naj ukrepa 
v skladu s svojim mandatom, da bi 
prispeval k okrepitvi prispevka EU k 
okrepitvi demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju; poziva EUSR, naj ukrepa 
v skladu s svojim mandatom, da bi 
prispeval k okrepitvi prispevka EU k 
okrepitvi demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju;

15. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega predstavnika EU 
za človekove pravice (EUSR) pri varstvu 
in spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poudarja, kako pomemben je cilj v okviru 
mandata EUSR okrepiti učinkovitost Unije 
na tem področju; poziva k obnovitvi in 
okrepitvi mandata in položaja posebnega 
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odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 220
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. pozdravlja razširitev mandata 
EUSR, da se vključi podpora za 
mednarodno kazensko pravosodje; 
pričakuje, da bo EUSR posebej dejaven 
na tem področju in bo poročal 
Parlamentu o tem, kako namerava 
opravljati ta vidik svojega mandata, pa 
tudi o mednarodnem humanitarnem 
pravu;

Or. en

Predlog spremembe 221
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU pri varstvu in 
spodbujanju človekovih pravic v svetu; 
poziva k potrditvi njegovega mandata v 
prihodnji Komisiji in k temu, da se 
njegovemu delu namenijo ustrezna 
sredstva za povečanje učinkovitosti Unije 
na tem področju;
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Or. en

Predlog spremembe 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. odločno podpira delo in 
prizadevanja posebnega odposlanca za 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja 
zunaj EU pri varstvu in spodbujanju 
človekovih pravic v svetu; poziva, da 
Komisija potrdi njegov mandat in da se 
njegovemu delu namenijo ustrezna 
sredstva za povečanje učinkovitosti Unije 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 223
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva ESZD, naj še izboljša 
posredovanje pomembnih političnih 
poročil o vseh dejavnosti delegacij EU v 
zvezi s človekovimi pravicami Parlamentu, 
vključno s podrobnimi informacijami o 
lokalnem izvajanju in financiranju 
ustreznih projektov EU in spremljanjem 
lokalne civilne družbe; zlasti poziva, naj 
se vzpostavijo načini, da se Parlamentu ali 
specifičnim ustreznim uradnikom 
posredujejo informacije o strategijah na 
področju človekovih pravic in 
demokracije za posamezne države, ki jih 
pripravijo delegacije EU, ob zagotavljanju 
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varnosti in zaupnosti, kot je potrebno, da 
bi se povečale preglednost, odgovornost in 
doslednost politike EU na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 224
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. pozdravlja, da so v vseh 
delegacijah EU zdaj prisotni 
informacijske točke za človekove pravice 
in uradniki za zvezo zagovornikov 
človekovih pravic; poziva ESZD, naj 
Parlamentu posreduje podrobno poročilo 
o dokončanju te mreže informacijskih 
točk, da bi ocenili in zagotovili 
enakomerno uvedbo v vseh delegacijah 
EU in odkrili morebitne razlike v ravni 
dodeljenih sredstev ali pri sodelovanju z 
lokalno civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 225
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. pozdravlja prizadevanja ESZD in 
Komisije za stalno krepitev ozaveščenosti 
uradnikov EU o človekovih pravicah; 
poudarja, glede na to, da je treba 
človekove pravice vključiti v vse politike 
EU, kako pomembno je zagotoviti, da 
bodo usposabljanja o vprašanjih na 
področju človekovih pravic – zlasti tistih, 
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povezanih s podjetništvom in človekovimi 
pravicami, ozemeljskimi in okoljskimi 
vprašanji in izvajanjem vseh smernic EU 
na področju človekovih pravic, – deležni 
vsi diplomati EU in držav članic, napoteni 
v tretje države, in da ne bo omejeno zgolj 
na uradnike, kot so informacijske točke, 
ki se ukvarjajo specifično z vprašanji 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. priznava napredek, ki je bil 
dosežen v zvezi s postopkom in obliko 
letnega poročila EU o človekovih 
pravicah in demokraciji v svetu za leto 
2018, a pričakuje, da bosta Svet in 
podpredsednica/visoka predstavnica v še 
večji meri upoštevala stališča iz ustreznih 
resolucij in/ali priporočil Parlamenta, da 
bi zagotovila tesnejše in učinkovitejše 
sodelovanje med institucijami EU pri 
vprašanjih v zvezi s človekovimi 
pravicami; poziva Svet, naj si še naprej 
prizadeva, da bi ta letna poročila dokončal 
bolj zgodaj v letu; ga spodbuja, naj 
zagotovi, da bo naslednje letno poročilo 
sprejeto na podlagi ustreznega postopka 
posvetovanja;

Or. en


