
AM\1191416CS.docx PE642.989v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zahraniční věci

2019/2125(INI)

28.10.2019

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
227 - 487
Návrh zprávy
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.241v02-00)

Lidská práva a demokracie ve světě a politika Evropské unie v této oblasti – 
výroční zpráva za rok 2018
(2019/2125(INI))



PE642.989v01-00 2/160 AM\1191416CS.docx

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\1191416CS.docx 3/160 PE642.989v01-00

CS

Pozměňovací návrh 227
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, 
který má negativní vliv na správu věcí 
veřejných a prostor pro občanskou 
společnost všude ve světě, a aby 
systematicky a s využitím všech vhodných 
prostředků reagovaly na politiky a 
legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost; 
je toho názoru, že v souvislosti s touto 
záležitostí by měla být posílena součinnost 
mezi Komisí, ESVČ a Parlamentem;

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále bez výjimky důkladně monitorovaly 
vývoj dění, který má negativní vliv na 
demokratickou správu věcí veřejných a 
prostor pro občanskou společnost všude ve 
světě, a aby systematicky a s využitím 
všech vhodných prostředků reagovaly na 
politiky a legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost; 
je toho názoru, že v souvislosti s touto 
záležitostí by měla být posílena součinnost 
mezi Komisí, ESVČ a Parlamentem; vítá 
neocenitelnou pomoc, kterou organizacím 
občanské společnosti na celém světě 
poskytuje evropský nástroj pro demokracii 
a lidská práva, který zůstává stěžejním 
nástrojem pro provádění vnější politiky 
Evropské unie v oblasti lidských práv; 
žádá, aby byla v rámci nástupnického 
globálního nástroje posílena finanční 
podpora občanské společnosti a lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, 

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, 
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který má negativní vliv na správu věcí 
veřejných a prostor pro občanskou 
společnost všude ve světě, a aby 
systematicky a s využitím všech vhodných 
prostředků reagovaly na politiky a 
legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost; 
je toho názoru, že v souvislosti s touto 
záležitostí by měla být posílena součinnost 
mezi Komisí, ESVČ a Parlamentem;

který má negativní vliv na správu věcí 
veřejných a prostor pro občanskou 
společnost všude ve světě, a aby 
systematicky a s využitím všech vhodných 
prostředků reagovaly na politiky a 
legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, 
který má negativní vliv na správu věcí 
veřejných a prostor pro občanskou 
společnost všude ve světě, a aby 
systematicky a s využitím všech vhodných 
prostředků reagovaly na politiky a 
legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost; 
je toho názoru, že v souvislosti s touto 
záležitostí by měla být posílena součinnost 
mezi Komisí, ESVČ a Parlamentem;

16. žádá EU a členské státy, aby i 
nadále důkladně monitorovaly vývoj dění, 
který má negativní vliv na správu věcí 
veřejných a prostor pro občanskou 
společnost všude ve světě, a aby 
systematicky a s využitím všech vhodných 
prostředků reagovaly na politiky a 
legislativní změny prováděné 
autoritářskými vládami, které směřují k 
oslabení správy věcí veřejných založené na 
základních demokratických zásadách a k 
zúžení prostoru pro občanskou společnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Miguel Urbán Crespo
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. odsuzuje skutečnost, že 
obyvatelům řady zemí je upíráno právo na 
pokojné protesty pomocí různých 
zákonných, správních a jiných opatření, 
jako je násilné potlačování protestů, 
šikanování a svévolné zadržování; 
zdůrazňuje, že v roce 2018 byly zadrženy 
stovky pokojných demonstrantů, přičemž s 
mnohými osobami bylo špatně zacházeno 
a mnozí demonstranti byli svévolně 
zadržováni a nuceni zaplatit vysoké 
pokuty v soudních řízeních, v nichž nebyly 
zaručeny minimální procesní normy; 
žádá, aby byla dodržována práva 
shromažďování, sdružování a svobody 
projevu, jak je zaručují mezinárodní 
normy a smlouvy OSN, a žádá vlády, aby 
proti účastníkům pokojných protestů 
nepoužívaly sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Andrius Kubilius

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje politování nad tím, že 
rozhodnutí o návratu delegace Ruské 
federace do Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy nebylo svázáno se 
skutečným zlepšením stavu lidských práv 
v Rusku a na územích okupovaných nebo 
kontrolovaných ruskými ozbrojenými 
silami; připomíná že Rusko je jako člen 
Rady Evropy povinno dodržovat své 
mezinárodní závazky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je třeba udržovat 
dialog a spolupráci s nevládními 
organizacemi a občanskou společností, 
neboť mají zásadní význam pro další 
náležité posilování a dodržování lidských 
práv a demokratických zásad;

Or. pl

Pozměňovací návrh 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zavazuje se, že bude podporovat 
větší transparentnost demokratických 
procesů, zejména financování politických 
a tematických kampaní různými 
nestátními aktéry2a;
__________________
2a Závěry Rady o demokracii přijaté na 
3 720. zasedání Rady dne 14. října 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, svévolným 
zatýkáním a případy mučení a zabíjení; 
žádá, aby byly podpořeny akce zaměřené 
na potírání beztrestnosti a posílení veřejné 
odpovědnosti, zejména v regionech, 
v nichž dynamika beztrestnosti odměňuje 
ty, kdo nesou největší odpovědnost, a 
oslabuje oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení a zabíjení; žádá, aby byly 
podpořeny akce zaměřené na potírání 
beztrestnosti a posílení veřejné 
odpovědnosti, zejména v regionech, 
v nichž dynamika beztrestnosti odměňuje 
ty, kdo nesou největší odpovědnost, a 
oslabuje oběti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
mučením, a to zejména příslušníků 
etnických, rasových, náboženských, 
politických nebo kulturních menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení; dále zdůrazňuje, že 
konflikty často doléhají mimořádně tvrdě 
na menšiny a marginalizované skupiny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 238
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení; dále zdůrazňuje, že 
konflikty často doléhají mimořádně tvrdě 
na menšiny a marginalizované skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení; zdůrazňuje, že konflikty 
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často doléhají mimořádně tvrdě na 
menšiny a marginalizované skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení;

17. zdůrazňuje spojitost mezi nárůstem 
případů porušování lidských práv a velmi 
rozšířenou beztrestností a neexistencí 
povinnosti zodpovídat se v regionech a 
zemích rozvrácených konflikty nebo 
poznamenanými politicky motivovaným 
zastrašováním, diskriminací, obtěžováním 
a fyzickým napadáním, únosy, násilným 
umravňováním, svévolným zatýkáním a 
případy mučení; naléhá, aby byly 
prozkoumány vnitrostátní mechanismy 
vyvozování odpovědnosti s cílem nastolit 
chybějící veřejnou odpovědnost a přispět 
v těchto zemích k dosažení spravedlnosti, 
dialogu a usmíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá EU a její členské státy, aby 
uplatnily veškerou svou politickou váhu, 
aby zabránily jakýmkoli činům, jež by 
mohly být hodnoceny jako genocida, 
válečné zločiny nebo zločiny proti 
lidskosti, aby účinně a koordinovaně 
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reagovaly, jsou-li takové zločiny 
spáchány, aby uvolnily všechny potřebné 
zdroje k tomu, aby mohly být všechny 
osoby, které jsou za tyto zločiny 
zodpovědné, postaveny před soud, aby 
poskytly pomoc obětem a podpořily 
procesy stabilizace a usmíření; vyzývá 
mezinárodní společenství, aby vytvořilo 
nástroje, které by minimalizovaly prodlení 
mezi varováním a reakcí, a tak zabránily 
vypuknutí, opětovnému vzplanutí 
a eskalaci násilných konfliktů, jako je 
např. systém včasného varování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná svá usnesení, v nichž 
veřejně odsoudil konkrétní činy během 
konfliktů v roce 2018, v jejichž důsledku 
přišly o život stovky dětí v souvislosti s 
cílenými útoky na civilní obyvatelstvo 
a humanitární infrastrukturu; naléhavě 
vyzývá členské státy EU, aby se zdržely 
prodeje zbraní a veškerého vojenského 
vybavení všem stranám konfliktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná svá usnesení, v nichž 
veřejně odsoudil konkrétní činy během 
konfliktů v roce 2018, v jejichž důsledku 
přišly o život stovky dětí v souvislosti s 
cílenými útoky na civilní obyvatelstvo 
a humanitární infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá členské státy EU, aby 
důsledně dodržovaly Kodex chování EU 
pro vývoz zbraní a zejména aby zastavily 
veškerý transfer zbraní a sledovací 
a špionážní techniky, které mohou 
vlády použít k potlačování lidských práv, 
zejména pak v kontextu ozbrojených 
konfliktů; zdůrazňuje, že některé členské 
státy EU patří k největším světovým 
vývozcům zbraní, a domnívá se, že je 
naprosto nezbytné uplatňovat a posilovat 
mezinárodní standardy pro prodej zbraní, 
aby se zabránilo tomu, aby se členské 
státy EU nebo evropské společnosti přímo 
či nepřímo podílely na eskalaci násilí 
a financování armád nebo skupin, které 
mají podíl na porušování lidských práv; 
důrazně nesouhlasí s jakoukoli změnou 
nasměrování SZBP k další militarizaci, 
která by spočívala pouze v posílení NATO, 
a domnívá se, že evropské politiky by se 
měly zaměřovat pouze na mír a řešení 
konfliktů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že druhé kritérium 
společného postoje 944/2008/SZBP 
ukládá členským státům EU povinnost 
přezkoumat každou licenci na vývoz 
zbraní s ohledem na dodržování lidských 
práv v cílové zemi; vyjadřuje politování 
nad četnými případy nedodržování tohoto 
kritéria ze strany členských států; vyzývá 
k reformě procesu hodnocení 
plánovaného vývozu zbraní, zejména 
k zavedení posouzení rizika na základě 
celkové situace v dané zemi, tedy 
k zavedení zásady předběžné opatrnosti; 
rovněž doporučuje zahájit diskusi o 
rozšíření druhého kritéria o ukazatele 
demokratické správy věcí veřejných, což 
by mohlo pomoci stanovit další ochranná 
opatření proti nezamýšleným negativním 
důsledkům vývozu zbraní; trvá na tom, že 
je nezbytné, aby byly transfery zbraní plně 
transparentní a aby o nich členské státy 
EU pravidelně podávaly zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. rozhodně odsuzuje agresi Turecka 
v severní a východní Sýrii, jímž porušuje 
mezinárodní právo, a zejména použití 
zakázaných zbraní i spolupráci turecké 
armády s teroristickými milicemi 



PE642.989v01-00 14/160 AM\1191416CS.docx

CS

a související vysídlování Kurdů, Arménů, 
syrských Arménů a příslušníků dalších 
etnických nebo náboženských menšin v 
tomto regionu, a vyzývá EU, aby 
reagovala na turecké akce přísným 
embargem na vývoz zbraní a tvrdými 
hospodářskými sankcemi; v této 
souvislosti vyzývá EU, aby důrazně 
požadovala stažení turecké okupační 
armády a spřízněných milic z Afrínu a 
návrat a odškodnění osob vyhnaných 
v roce 2018;

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá mezinárodní společenství, 
aby na politické a mezinárodní úrovni 
oficiálně uznalo za genocidu zločiny, 
které byly spáchány např. v srpnu 2014 na 
Jezídech v iráckém Sindžáru, a aby 
poskytlo podporu a opatření pro právní 
zpracování těchto zločinů a obnovu 
regionu a zajistilo, např. vysláním 
civilních pozorovatelských misí, aby se 
v budoucnu nemohlo opakovat 
pronásledování, jež by se rozsahem 
rovnalo genocidě v Iráku a Sýrii;

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jeho přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá EU a její členské 
státy, aby vybízely všechny členské státy 
OSN k ratifikaci a provádění Římského 
statutu Mezinárodního trestního soudu, a 
je zděšen tím, že některé státy od 
Římského statutu odstoupily, nebo hrozí, 
že tak učiní; vyzývá rovněž všechny 
signatáře Římského statutu ke koordinaci 
a spolupráci s Mezinárodním trestním 
soudem; vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jeho přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá k přerozdělení 
disponibilních finančních prostředků tak, 
aby byly podpořeny organizace, které 
shromažďují, uchovávají a chrání 
(digitální nebo jiné) důkazy o zločinech 
spáchaných kterýmikoli účastníky 
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mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

konfliktů, aby se usnadnilo jejich stíhání 
na mezinárodní úrovni; vyzývá členské 
státy EU a síť EU pro stíhání genocidy, 
aby podpořily vyšetřovací tým OSN při 
shromažďování, ochraně a uchovávání 
důkazů zločinů spáchaných ISIS v Iráku, 
zejména genocidy křesťanů a Jezídů; 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby prozkoumaly 
způsoby a navrhly nové nástroje, kterými 
lze pomoci obětem případů porušování 
mezinárodního práva v oblasti lidských 
práv a mezinárodního humanitárního práva 
v přístupu k mezinárodní spravedlnosti a 
ke zjednání nápravy a získání náhrady;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jeho přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá EU a její členské 
státy, aby systematicky podporovaly 
zkoumání, vyšetřování a rozhodnutí 
Mezinárodního trestního soudu a 
podnikly kroky nezbytné k prevenci 
případů nespolupráce s Mezinárodním 
trestním soudem; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

Or. fr



AM\1191416CS.docx 17/160 PE642.989v01-00

CS

Pozměňovací návrh 251
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jeho přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady; dále je vyzývá, 
aby za tímto účelem mimo jiné budovaly 
kapacity členských států EU i třetích zemí, 
tak aby ve svých vnitrostátních právních 
systémech uplatňovaly zásadu univerzální 
jurisdikce;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 

18. vítá úsilí, které vyvinula EU při 
prosazování všeobecné platnosti Římského 
statutu v roce 2018, ve kterém se slavilo 
20. výročí jejího přijetí, a znovu potvrzuje 
svou neochvějnou podporu Mezinárodnímu 
trestnímu soudu; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby prozkoumaly způsoby a navrhly nové 
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nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady;

nástroje, kterými lze pomoci obětem 
případů porušování mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva v přístupu k 
mezinárodní spravedlnosti a ke zjednání 
nápravy a získání náhrady; bere na 
vědomí, že mezinárodní právo se 
v současnosti nachází pod silným tlakem, 
a vzhledem k jeho široké jurisdikci je 
znepokojen tím, že ze 193 členských zemí 
OSN je pouze 122 členů Mezinárodního 
trestního soudu a jen 38 jich ratifikovalo 
změny přijaté v Kampale, jež Mezinárodní 
trestní soud zmocňují ke stíhání zločinu 
agrese;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je pevně přesvědčen o tom, že se 
jasně ukázalo, že klíčovou výzvou je 
problém beztrestnosti, a vyzývá proto 
ESVČ a Komisi, aby do třetího akčního 
plánu EU v oblasti lidských práv 
a demokracie zahrnuly příslušnou 
ambiciózní strategii; v tomto duchu 
důrazně doporučuje, aby bylo zřízeno 
evropské středisko pro prevenci, 
odpovědnost a boj proti beztrestnosti, 
které by propojilo stávající mechanismy 
pro určení odpovědnosti (např. systémy 
EU včasného varování, prevence 
genocidy, uplatňování zásady 
odpovědnosti za ochranu, postupy 
určování odpovědnosti a přechodné soudy 
po ukončení konfliktů), jak již požadoval 
ve svých usneseních o případech 
porušování lidských práv, demokracie a 
právního státu (která jsou známá jako 
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usnesení o naléhavých záležitostech a jsou 
předkládána v souladu s článkem 144 
jednacího řádu (bývalý článek 135)), která 
zvyšují povědomí o nehlášených situacích 
a případech porušování lidských práv, 
včetně nejcitlivějších otázek (jako jsou 
popravy bez řádného soudu a násilná 
zmizení osob); domnívá se, že by se tak 
přemostila propast mezi mechanismy 
a obětmi, podpořilo plnění cíle 
udržitelného rozvoje č. 16, který se 
soustřeďuje na budování míru, soudnictví 
a silných institucí, a zvýšila prestiž a 
viditelnost angažovanosti EU v této 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je pevně přesvědčen o tom, že se 
jasně ukázalo, že klíčovou výzvou je 
problém beztrestnosti, a vyzývá proto 
ESVČ a Komisi, aby do třetího akčního 
plánu EU v oblasti lidských práv 
a demokracie zahrnuly příslušnou 
ambiciózní strategii; v tomto duchu 
důrazně doporučuje, aby bylo zřízeno 
evropské středisko pro prevenci, 
odpovědnost a boj proti beztrestnosti, 
které by propojilo stávající mechanismy 
pro určení odpovědnosti, např. systémy 
EU včasného varování, prevence 
genocidy, uplatňování zásady 
odpovědnosti za ochranu, postupy 
určování odpovědnosti a systém 
přechodných soudů po ukončení 
konfliktů; domnívá se, že takové středisko 
by mohlo zvýšit povědomí o nehlášených 
situacích a případech porušování lidských 
práv, včetně nejcitlivějších otázek, jako 
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jsou popravy bez řádného soudu a násilná 
zmizení osob, a přemostilo tak propast 
mezi mechanismy a obětmi a podpořilo 
plnění cíle udržitelného rozvoje č. 16, 
který se soustřeďuje na budování míru, 
soudnictví a silných institucí; domnívá se, 
že evropské středisko pro prevenci, 
odpovědnost a boj proti beztrestnosti by 
mohlo zvýšit prestiž a viditelnost 
angažovanosti EU v této záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. důrazně odsuzuje všechny 
hanebné zločiny a porušení lidských práv 
spáchané státními i nestátními subjekty, 
včetně zásahů proti občanům pokojně 
uplatňujícím lidská práva; je zděšen 
širokou škálou páchaných zločinů, mimo 
jiné případy vražd, mučení, znásilnění, 
zotročení a sexuálního zotročení, 
verbováním dětských vojáků, nucenými 
náboženskými konverzemi a 
systematickým vyvražďováním 
náboženských a etnických menšin; 
naléhavě žádá EU a její členské státy, aby 
bojovaly proti zločinům genocidy, 
zločinům proti lidskosti a válečným 
zločinům a aby zajistily, aby byli pachatelé 
těchto zločinů postaveni před soud;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. opakovaně vyzdvihuje význam 
ostatních klíčových mechanismů pro 
ukončení beztrestnosti, včetně využívání 
univerzální jurisdikce, a vyzývá členské 
státy, aby přijaly nezbytné právní 
předpisy; znovu vyzývá místopředsedkyni 
Komise, vysokou představitelku Unie, aby 
jmenovala zvláštního zástupce EU pro 
mezinárodní humanitární právo a 
mezinárodní justici pověřeného podporou, 
prosazováním a reprezentací úsilí EU v 
boji proti beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. odsuzuje útoky na nemocnice a 
školy, které zakazuje mezinárodní právo, a 
konstatuje, že tyto činy mohou 
představovat hrubé porušení Ženevské 
úmluvy z roku 1949 a válečné zločiny 
podle Římského statutu Mezinárodního 
trestního soudu; je přesvědčen o tom, že 
během ozbrojených konfliktů musí být 
zaručeno fungování zdravotnických a 
vzdělávacích zařízení jako neutrálního a 
chráněného území a že za tímto účelem 
musí být vedeno transparentní, nezávislé a 
nestranné vyšetřování brutálních útoků, 
jež povede k pohnání všech zúčastněných 
stran ke skutečné zodpovědnosti za 
spáchané zločiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. připomíná, že EU v roce 2018 
podpořila usnesení o Jemenu, které 
odsuzuje jak Hútijské ozbrojené skupiny, 
tak i koalici vedenou Saúdskou Arábií 
a Spojenými arabskými emiráty za podíl 
na humanitární krizi, zejména za smrt 
stovek dětí při dobývání města Hudajdá; 
naléhavě vyzývá členské státy EU, aby se 
zdržely prodeje zbraní a jakéhokoli 
vojenského vybavení Saúdské Arábii, 
Spojeným arabským emirátům a všem 
členům mezinárodní koalice, jakož i 
jemenské vládě a dalším stranám 
konfliktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. bere na vědomí počáteční 
informativní diskuse v Radě ohledně 
možného vytvoření globálního 
mechanismu sankcí EU za porušování 
lidských práv, který by umožňoval ukládat 
cílené sankce jednotlivcům, kteří se 
podíleli či podílejí na závažném porušování 
lidských práv, avšak konstatuje, že zatím 
v této otázce nebylo přijato žádné politické 
rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. vyzývá k vytvoření unijního 
mechanismu sankcí za porušování lidských 
práv, tzv. „Magnitského seznamu“, který 
by umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Andrius Kubilius

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. naléhá na Radu, aby co nejdříve 
schválila vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv, jak 
již o to Parlament žádal při mnoha 
příležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv 
a důrazně žádá, aby následovala příkladu 
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umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

členských států EU (Estonska, Lotyšska, 
Litvy a Spojeného království), které již 
uzákonily tzv. „Magnitský seznam“, jenž 
umožňuje ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, který 
by umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv; 
nicméně naléhavě Radu vyzývá, aby 
rychle přijala nezbytné právní předpisy, a 
poukazuje na to, že Parlament vyjádřil 
tomuto mechanismu podporu již v březnu 
2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, který 
by umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
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kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

na závažném porušování lidských práv; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byl tento 
systém v souladu s mechanismem EU pro 
soudní přezkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, který 
by umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval cílené sankce pro jednotlivce, 
kteří se podíleli či podílejí na závažném 
porušování lidských práv;

19. vítá počáteční diskuse v Radě 
ohledně vytvoření unijního mechanismu 
sankcí za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv; 
vyzývá Radu, aby tyto diskuse urychlila, 
aby bylo možné uvedený mechanismus 
zřídit co nejdříve a vybavit jej náležitými 
zdroji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku a Radu, aby 
věnovaly zvláštní pozornost stavu lidských 
práv na nezákonně okupovaných územích 
zemí Východního partnerství a aby přijaly 
účinná opatření na prevenci závažného 
porušování lidských práv v tomto regionu, 
včetně porušování práva na život, 
omezování svobody pohybu 
a diskriminace na základě etnického 
původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. v této souvislosti připomíná své 
usnesení ze dne 14. června 2018 
o okupovaných gruzínských územích 
deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) 
a opakuje, že je nezbytné, aby EU a její 
členské státy přijaly omezující opatření 
vůči osobám na tzv. Otchozoriho-
Tatunašviliho seznamu, který uvádí osoby 
zodpovědné za hrubé porušování lidských 
práv v gruzínských regionech Abcházie 
a Cchinvalská oblast/Jižní Osetie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 271
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. trvá na tom, že je důležité zajistit 
soudržnost politiky EU v případech, kdy 
dochází k okupaci nebo anexi území; 
připomíná, že politika EU by se ve všech 
těchto situacích měla řídit mezinárodním 
humanitárním právem, a to i v případech 
vleklé okupace území, například v 
Palestině, Západní Sahaře, na Severním 
Kypru a v případě řady „zamrzlých 
konfliktů“ v zemích Východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, 
který má pomoci ochránit obránce 
lidských práv ve vážném ohrožení; vyzývá 
Radu a Komisi, aby vytvořily zvláštní 

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu;



AM\1191416CS.docx 29/160 PE642.989v01-00

CS

koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; odsuzuje 
prudký nárůst v útocích na zastánce 
ochrany životního prostředí a půdy ze 
strany společností a státních subjektů; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení, a vyzývá k jeho 
posílení; zdůrazňuje, že k ochraně 
obránců lidských práv je zapotřebí 
strategického a viditelného přístupu EU, 
který se zaměří na dopady; vyzývá Radu, 
aby vydala každoroční závěry Rady pro 
zahraniční věci o opatřeních EU na 
podporu a ochranu obránců lidských práv 
v zahraniční politice EU; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv, a trvá na 
tom, aby delegace EU a členské státy plně 
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využívaly svého financování a kapacit v 
oblasti nouzové ochrany a podpory 
obránců lidských práv v ohrožení a aby 
tyto prostředky a kapacity navýšily;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, 
zejména lidských práv žen, a to i za cenu 
ohrožení svého života; doporučuje posílit 
spolupráci mezi institucemi EU a 
členskými státy tak, aby jim umožňovala 
poskytovat obráncům lidských práv trvalou 
podporu; cení si mechanismu 
„ProtectDefenders.eu“, který má pomoci 
ochránit obránce lidských práv ve vážném 
ohrožení; vyzývá Radu a Komisi, aby 
vytvořily zvláštní koordinovaný postup 
udělování víz obráncům lidských práv; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily dostatečné financování na 
ochranu obránců lidských práv v 
příslušných tematických programech v 
rámci příštího nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI) a zaručily, že toto financování 
bude dostupné těm 
nejmarginalizovanějším osobám, jež ho 
mají nejvíce zapotřebí; vyzývá Komisi, aby 
tento nástroj v budoucnu využívala v 
plném rozsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv, zejména lidských práv žen, 
trvalou podporu a ochranu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; zdůrazňuje, že je 
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Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

zapotřebí, aby delegace EU a 
velvyslanectví členských států EU plně 
využívaly svého financování a kapacit v 
oblasti nouzové ochrany a podpory 
obránců lidských práv v ohrožení a aby 
tyto prostředky a kapacity navýšily; 
vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily 
koordinovaný zvláštní postup udělování 
víz obráncům lidských práv; vyzývá 
Komisi, aby v plném rozsahu využívala 
finanční kapacity nástroje EIDHR k 
podpoře obránců lidských práv a aby 
zajistila, že tyto prostředky budou známy a 
dostupné jejich potenciálním příjemcům, 
přičemž je nutné řádně přihlédnout k 
malým místním organizacím a 
společenstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily dostatečné 
financování na ochranu obránců lidských 
práv v příslušných tematických 
programech v rámci příštího nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI), a vyzývá Komisi, aby 
tento nástroj v budoucnu využívala v 
plném rozsahu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv;

20. zdůrazňuje neocenitelnou a zásadní 
roli, kterou hrají obránci lidských práv, a to 
i za cenu ohrožení svého života; 
doporučuje posílit spolupráci mezi 
institucemi EU a členskými státy tak, aby 
jim umožňovala poskytovat obráncům 
lidských práv trvalou podporu; cení si 
mechanismu „ProtectDefenders.eu“, který 
má pomoci ochránit obránce lidských práv 
ve vážném ohrožení; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily zvláštní 
koordinovaný postup udělování víz 
obráncům lidských práv; vyzývá Komisi, 
aby v plném rozsahu využívala finanční 
kapacity evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) k 
podpoře obránců lidských práv a aby 
zajistila, že tyto prostředky budou 
dostupné a dostanou se k 
nejmarginalizovanějším osobám, které je 
nejvíce potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyjadřuje své znepokojení nad 
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skutečností, že v roce 2018 i nadále 
docházelo ke zmenšování prostoru pro 
občanskou společnost; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že i nadále dochází 
stále častěji k zabíjení, pronásledování, 
obtěžování a svévolnému zadržování 
obránců lidských práv kvůli tomu, že hájí 
všeobecné zásady lidských práv; vyjadřuje 
hluboké politování nad tím, že ve třetích 
zemích jsou ve stále větší míře přijímány 
právní předpisy, jež jsou zneužívány k 
omezování a kriminalizaci legitimní 
činnosti obránců lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. konstatuje, že organizace pro 
práva žen a obhájci těchto práv se stávají 
konkrétním cílem útoků a obzvlášť těžce 
na ně dopadá zúžení občanského 
prostoru; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
politicky podporovala, více chránila a ve 
větší míře finančně zaštiťovala nezávislé 
organizace občanské společnosti, které 
prosazují práva žen a dívek ve všech 
oblastech; naléhavě vyzývá EU a její 
členské státy, aby zajistily ochranu 
obránců lidských práv žen a přihlížely ke 
zvláštním potřebám v oblasti ochrany, 
které tito obránci mají;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. konstatuje, že organizace pro 
práva žen a obhájci těchto práv se stávají 
konkrétním cílem útoků a obzvlášť těžce 
na ně dopadá zúžení občanského 
prostoru; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
politicky podporovala, více chránila a ve 
větší míře finančně zaštiťovala nezávislé 
organizace občanské společnosti, které 
prosazují práva žen a dívek ve všech 
oblastech; naléhavě vyzývá EU a její 
členské státy, aby zajistily ochranu 
obránců lidských práv žen a přihlížely ke 
zvláštním potřebám v oblasti ochrany, 
které tito obránci mají;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. konstatuje, že organizace pro 
práva žen a obhájci těchto práv se stávají 
konkrétním cílem útoků a obzvlášť těžce 
na ně dopadá zúžení občanského 
prostoru; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
politicky podporovala, více chránila a ve 
větší míře finančně zaštiťovala nezávislé 
organizace občanské společnosti, které 
prosazují práva žen a dívek ve všech 
oblastech; naléhavě vyzývá EU a členské 
státy, aby zajistily ochranu obránců 
lidských práv žen a přihlížely ke zvláštním 
potřebám v oblasti ochrany, které tito 
obránci mají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. podtrhuje, že nejvíce ohroženi jsou 
obránci lidských práv zabývající se 
pozemkovými právy, právy v oblasti 
životního prostředí a právy původního 
obyvatelstva i obránci lidských práv žen a 
osob LGBTI+, a je tudíž nutné, aby jim 
byla věnována zvláštní pozornost; 
zdůrazňuje, že obránci lidských práv jsou 
nenahraditelnými aktéry při prosazování 
lidských práv a demokratizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. naléhavě žádá EU a její členské 
státy, aby pokračovaly v práci na zajištění 
právní pomoci pro obránce práv 
původního obyvatelstva, práv v oblasti 
životního prostředí a duševního vlastnictví 
a pozemkových práv a na zajištění jejich 
fyzické integrity, zejména posílením 
evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva (EIDHR) a různých 
stávajících nástrojů a mechanismů, jako 
je mechanismus protectdefendeurs.eu, s 
cílem chránit lidskoprávní a 
environmentální aktivisty se zvláštním 
důrazem na obránce lidských práv žen a 
na zvýšené zapojení do iniciativ 
navržených mezinárodními organizacemi, 
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jako je OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, aby využívala 
všech nástrojů, které má EU k dispozici, k 
podpoře nezávislé občanské společnosti, 
sdělovacích prostředků a obránců 
lidských práv na místě, a to zvláště těch, 
jimž hrozí nebezpečí;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
důrazně koordinovala interakci s orgány 
třetích zemí týkající se obránců lidských 
práv a občanské společnosti, a vítá 
iniciativy jednotlivých členských států EU, 
které doplňují opatření EU; zdůrazňuje 
klíčovou a ústřední úlohu obránců 
lidských práv a nevládních organizací při 
prosazování a podpoře uplatňování 
lidských práv, která jsou zakotvena v 
hlavních mezinárodních smlouvách o 
lidských právech; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, jak je důležité, aby byla EU 
schopna zachovat obráncům lidských 
práv a nevládním organizacím 



PE642.989v01-00 38/160 AM\1191416CS.docx

CS

odpovídající podporu (prostřednictvím 
evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva (EIDHR) a v nadcházejícím 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027) v situacích, kdy jsou nejvíce 
ohroženi; vyzývá členské státy EU a 
Komisi, aby zajistily mechanismy nebo 
opatření pro poskytnutí rychlé pomoci a 
ochrany obráncům lidských práv, kteří 
čelí nebezpečí ve třetích zemích, a aby 
zavedly zvláštní koordinovaný postup, 
jako je například případné vydávání 
mimořádných víz a usnadnění získání 
dočasného útočiště v členských státech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. požaduje vytvoření kontaktního 
místa pro naléhavé situace, jehož 
prostřednictvím by obránci lidských práv 
mohli evropským institucím oznamovat 
případy porušování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 20 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20d. vyzývá všechny delegace EU a 
jejich kontaktní místa pro lidská práva 
přímo na místě, aby pravidelně plnily svou 
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povinnost setkávat se s obránci lidských 
práv, navštěvovat zadržené aktivisty, 
sledovat jejich soudní procesy a zasazovat 
se na místě za jejich ochranu; požaduje, 
aby byly viditelnější a důraznější, pokud 
jde o otázky lidských práv; v tomto ohledu 
dále vyzývá ESVČ, aby úžeji 
spolupracovala s Parlamentem a vznášela 
připomínky již v rané fázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. vyzývá EU, aby oddělovala 
migrační politiky od politik týkajících se 
národní bezpečnosti a přijala rámec pro 
lidská práva, který se zaměří na ochranu 
jednotlivců v souvislosti s migrací, tak aby 
obránci práv migrantů nebyli 
stigmatizováni coby hrozba pro jednotlivé 
státy, ale aby jejich práce byla uznávána 
jako naprosto legální a legitimní;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. zdůrazňuje, že činnost obránců 
lidských práv je klíčová pro dlouhodobou 
stabilitu a bezpečnost jejich zemí, jakož i 
pro dodržování zásad právního státu; 
proto opakuje svou výzvu k prosazování 
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„záruk týkajících se obrany lidských 
práv“ na základě preventivních 
ochranných opatření, jako jsou veřejné 
projevy uznání, mapy rizik a návrhy 
veřejné politiky v oblasti ochrany; v tomto 
ohledu vyzývá k posílení provádění 
obecných zásad EU týkajících se 
ochránců lidských práv; zdůrazňuje, že 
řádné provádění těchto pokynů je 
zásadním nástrojem, jak zvýšit kapacitu a 
záruky pro ty, kdo ve světě prosazují 
lidská práva a demokracii; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí, aby vedoucí představitelé a 
diplomaté EU a členských států EU na 
všech úrovních upozorňovali vlády třetích 
zemí na individuální případy obránců 
lidských práv, jež jsou v ohrožení, a to i 
prostřednictvím demarší a pravidelného 
dialogu; aby se s obránci lidských práv 
setkávali, a to i s těmi, kteří jsou 
marginalizováni nebo se nacházejí v 
odlehlých regionech, či kteří bojují za 
pozemková práva, práva v oblasti 
životního prostředí, práva původního 
obyvatelstva nebo osob LGBTI, a dodali 
jim na viditelnosti, pokud o to budou 
požádáni; aby navštěvovali zadržované 
obránce lidských práv a sledovali jejich 
soudní procesy; aby věnovali zvláštní 
pozornost specifickým potřebám obránců 
lidských práv žen a přijali jasné pokyny 
pro jejich konkrétní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. odsuzuje skutečnost, že 
bojovníkům za lidská práva, kteří se chtějí 
zúčastnit zasedání Rady OSN pro lidská 
práva v Ženevě nebo navštívit další 
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mezinárodní instituce, jsou i nadále 
ukládány zákazy cestování; vyzývá 
dotčené vlády, aby tyto zákazy zrušily; 
zdůrazňuje, že není přípustné bránit 
zástupcům občanské společnosti a 
sdělovacích prostředků, aby se účastnili 
činnosti mezinárodních orgánů, a trvá na 
tom, aby byla dodržována základní lidská 
a politická práva zástupců občanské 
společnosti; je znepokojen skutečností, 
že některým bojovníkům za lidská práva 
bylo po jejich vystoupení v mezinárodních 
institucích zabráněno v návratu do vlasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Návrh usnesení
Bod 20 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20e. upozorňuje, že v roce 2018 si svět 
připomněl 20. výročí Deklarace OSN o 
obráncích lidských práv; vítá konání 
historicky prvního Týdne lidských práv 
Evropského parlamentu, který byl 
příležitostí k výměně názorů s obránci 
lidských práv; vybízí orgány EU, aby se 
tato akce pravidelně opakovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva žen a rovnost pohlaví

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o právní rovnost žen a 
mužů a její trvalé úsilí o zlepšení situace 
žen a dívek, pokud jde o jejich lidská 
práva, v souladu s cíli udržitelného rozvoje 
do roku 2030; žádá Komisi a ESVČ, aby 
dále přispívaly k právní rovnosti mužů a 
žen i k posilování postavení žen a dívek 
tím, že budou úzce spolupracovat s 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro právní 
rovnost žen a mužů a vykořenit škodlivé 
praktiky zacílené na ženy a dívky, jako 
jsou dětské sňatky a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
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dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; a vyzývá EU, aby po vypršení 
platnosti tohoto strategického závazku 
přijala komplexní a závaznou strategii pro 
rovnost žen a mužů; vyzývá Evropskou 
komisi, aby připravila a přijala sdělení s 
cílem obnovit po roce 2020 akční plán pro 
rovnost žen a mužů coby důležitý nástroj, 
kterým může EU přispívat k právům žen a 
dívek na celém světě; vyzývá členské státy, 
aby akční plán pro rovnost žen a mužů III 
schválily v závěrech Rady; žádá Komisi a 
ESVČ, aby dále přispívaly k rovnosti mužů 
a žen a k posilování postavení žen a dívek 
tím, že budou úzce spolupracovat s 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro rovnost 
žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro rovnost 

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k práci na nových právních 
rámcích pro rovnost žen a mužů a k jejich 
provádění a aby vymýtily škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
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žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; a vyzývá EU, aby po vypršení 
platnosti tohoto strategického závazku 
přijala komplexní a závaznou strategii pro 
rovnost žen a mužů; vyzývá Evropskou 
komisi, aby připravila a přijala sdělení s 
cílem obnovit po roce 2020 akční plán pro 
rovnost žen a mužů coby důležitý nástroj, 
kterým může EU přispívat k právům žen a 
dívek na celém světě; vyzývá členské státy, 
aby akční plán pro rovnost žen a mužů III 
schválily v závěrech Rady, a žádá Komisi 
a ESVČ, aby dále přispívaly k rovnosti 
mužů a žen a k posilování postavení žen a 
dívek tím, že budou úzce spolupracovat s 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro rovnost 
žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; vyzývá Evropskou komisi, aby 
připravila a přijala sdělení s cílem obnovit 
po roce 2020 akční plán pro rovnost žen a 
mužů coby důležitý nástroj, kterým může 
EU přispívat k právům žen a dívek na 
celém světě; vyzývá členské státy, aby 
akční plán pro rovnost žen a mužů III 
schválily v závěrech Rady; žádá Komisi a 
ESVČ, aby dále přispívaly k rovnosti mužů 
a žen a k posilování postavení žen a dívek 
tím, že budou úzce spolupracovat s 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro rovnost 
žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
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2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

2030; vyzývá členské státy, aby akční plán 
pro rovnost žen a mužů III schválily v 
závěrech Rady; žádá Komisi a ESVČ, aby 
dále přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako je mrzačení ženských 
pohlavních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit násilí na základě pohlaví a 
škodlivé praktiky zacílené na ženy a dívky, 
jako jsou nucené a předčasné sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů a 
obchodování s lidmi; upozorňuje na 
znepokojující nárůst násilí páchaného na 
ženách a dívkách a vyzývá k přijetí dalších 
opatření s cílem bojovat proti všem 
formám násilí na základě pohlaví, jako je 
pokračování celosvětové iniciativy EU a 
OSN Spotlight; vyzývá EU a všechny její 
členské státy k ratifikaci a provedení 
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Istanbulské úmluvy, jakož i delegace EU, 
aby zajistily shromažďování údajů o 
násilí páchaném na ženách, 
vypracovávaly doporučení pro jednotlivé 
země a prosazovaly ochranné 
mechanismy a podpůrné struktury pro 
oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi, třetími zeměmi a občanskou 
společností, aby se podařilo vypracovat a 
uplatňovat nové právní rámce pro rovnost 
žen a mužů a vykořenit škodlivé praktiky 
zacílené na ženy a dívky, jako jsou dětské 
sňatky a mrzačení ženských pohlavních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů a 
používání sexuálního násilí jako válečné 
zbraně; připomíná, že trestné činy 
spáchané na základě pohlaví a trestné 
činy sexuálního násilí jsou zahrnuty 
v Římském statutu mezi válečné zločiny, 
zločiny proti lidskosti nebo trestné činy 
spáchané v souvislosti s genocidou či 
mučením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
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podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky, 
mrzačení ženských pohlavních orgánů a 
komercializace těl prostřednictvím 
gestačního náhradního mateřství;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
jakož i nucené náboženské konverze, které 
jsou obvykle spojeny s únosem, 
znásilněním a stigmatizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
požaduje, aby bylo zjednodušeno 
zařazování doložek podmíněnosti 
týkajících se vzdělávání dívek do 
evropských obchodních dohod s 
rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 

21. rozhodně podporuje strategický 
závazek EU usilovat o rovnost žen a mužů 
a její trvalé úsilí o zlepšení situace žen a 
dívek, pokud jde o jejich lidská práva, v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 
2030; žádá Komisi a ESVČ, aby dále 
přispívaly k rovnosti mužů a žen a k 
posilování postavení žen a dívek tím, že 
budou úzce spolupracovat s mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi, aby se 
podařilo vypracovat a uplatňovat nové 
právní rámce pro rovnost žen a mužů a 
vykořenit škodlivé praktiky zacílené na 
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ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů;

ženy a dívky, jako jsou dětské sňatky a 
mrzačení ženských pohlavních orgánů; 
vyzývá k přijetí opatření, která by 
usnadňovala přístup ke vzdělání a na 
pracovní trh, a požaduje rovněž, aby byla 
věnována zvláštní pozornost vyváženému 
zastoupení žen na vedoucích pozicích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 307
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. odsuzuje všechny formy fyzického, 
sexuálního a psychického násilí 
a vykořisťování a násilí založeného na 
pohlaví, masové znásilňování, 
obchodování s lidmi a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů; vyzývá EU a všechny 
její členské státy, které tak dosud 
neučinily, aby co nejdříve ratifikovaly a 
provedly Istanbulskou úmluvu; naléhavě 
vyzývá země, aby za účelem řešení těchto 
problémů zpřísnily své právní předpisy; 
připomíná, že násilí na ženách je hluboce 
zakořeněno v nerovnosti pohlaví, a proto 
musí být řešeno komplexně; vyzývá EU, 
aby spolupracovala s dalšími zeměmi s 
cílem posílit jejich opatření v oblasti 
vzdělávání, zdravotní péče a sociálních 
služeb, shromažďování údajů, 
financování a programování, a 
celosvětově tak zlepšit prevenci 
sexuálního násilí a násilí na základě 
pohlaví i potírání těchto trestných činů;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. odsuzuje všechny formy fyzického, 
sexuálního a psychického násilí 
a vykořisťování, znásilňování, 
obchodování s lidmi a porušování 
sexuálních a reprodukčních práv žen; 
zdůrazňuje, že všem ženám by měla být 
zaručena řádná a cenově dostupná 
zdravotní péče, včetně péče o duševní 
zdraví, jako je psychologická podpora, 
jakož i obecné respektování a zpřístupnění 
sexuálních a reprodukčních práv a 
vzdělávání a že by měly mít možnost 
přijímat svobodná a odpovědná 
rozhodnutí o svém zdraví, těle i 
sexuálních a reprodukčních právech; 
odsuzuje opětovné zavedení „globálního 
roubíkového pravidla“;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. odsuzuje všechny formy fyzického, 
sexuálního a psychického násilí 
a vykořisťování, masové znásilňování, 
obchodování s lidmi a porušování 
sexuálních a reprodukčních práv žen; 
zdůrazňuje, že všem ženám by měla být 
zaručena řádná a cenově dostupná 
zdravotní péče a obecné respektování a 
zpřístupnění sexuálních a reprodukčních 
práv a vzdělávání a že by měly mít 
možnost přijímat svobodná a odpovědná 
rozhodnutí o svém zdraví, těle i 
sexuálních a reprodukčních právech; 



AM\1191416CS.docx 53/160 PE642.989v01-00

CS

poukazuje na to, že vzdělání je klíčovým 
nástrojem v boji proti diskriminaci a 
násilí páchaném na ženách a dětech;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá záměr začlenit genderové 
hledisko do činností EU vyvíjených v 
rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky a zdůrazňuje, že je důležité 
poskytovat odpovídající vzdělávací 
programy zohledňující genderové aspekty 
zdravotníkům a humanitárním 
pracovníkům, včetně osob zapojených do 
poskytování pomoci při mimořádných 
událostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. odsuzuje všechny formy fyzického, 
sexuálního a psychického násilí 
a vykořisťování a násilí založeného na 
pohlaví, masové znásilňování, 
obchodování s lidmi a mrzačení ženských 
pohlavních orgánů; opakuje svou výzvu 
členským státům EU, které tak dosud 
neučinily, aby co nejdříve ratifikovaly a 
provedly Istanbulskou úmluvu; naléhavě 
vyzývá země, aby za účelem řešení těchto 
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problémů zpřísnily své právní předpisy; 
připomíná, že násilí na ženách je hluboce 
zakořeněno v nerovnosti pohlaví, a proto 
musí být řešeno komplexně; vyzývá EU, 
aby spolupracovala s dalšími zeměmi s 
cílem posílit jejich opatření v oblasti 
vzdělávání, zdravotní péče a sociálních 
služeb, shromažďování údajů, 
financování a programování, a 
celosvětově tak zlepšit prevenci 
sexuálního násilí a násilí na základě 
pohlaví i potírání těchto trestných činů; 
podporuje pokračování společné iniciativy 
EU a OSN Spotlight;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. upozorňuje, že sexuální násilí a 
násilí na základě pohlaví páchané na 
ženách a dívkách, včetně škodlivých 
tradic, jako jsou dětské sňatky a mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, dále 
nedostatečný přístup k základním 
odvětvím a sociálním službám, např. ke 
zdravotní péči, vzdělávání, vodě, 
hygienickým službám a výživě, obtíže v 
přístupu k sexuálnímu a reprodukčnímu 
zdraví a nerovné zastoupení ve veřejných 
a soukromých institucích, jakož i nerovná 
účast na přijímání politických rozhodnutí 
a v mírových procesech představují 
nepřijatelné porušování základních 
lidských práv, které nemohou EU a její 
členské státy přijmout;

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. považuje za nepřijatelné, že se o 
sexuální a reprodukční zdraví a práva žen 
a dívek stále vede ideologický boj, a to i na 
multilaterálních fórech; vyzývá EU a její 
členské státy, aby uznaly nezcizitelná 
práva žen a dívek na tělesnou integritu a 
autonomní rozhodování, a odsuzuje časté 
porušování sexuálních a reprodukčních 
práv žen, včetně odepírání přístupu k 
příslušným službám; vyzývá EU, aby 
zaručila přístup ke službám plánování 
rodiny, antikoncepci a k bezpečným a 
legálním službám přerušení těhotenství 
prostřednictvím své humanitární a 
rozvojové politiky a politiky v oblasti 
lidských práv, a to zejména v místech, kde 
probíhá nebo proběhl ozbrojený konflikt, 
a pro oběti sexuálního násilí, jež bylo 
použito jako válečná zbraň;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. považuje za nepřijatelné, že se o 
sexuální a reprodukční zdraví a práva žen 
a dívek stále vede ideologický boj, a to i na 
multilaterálních fórech; vyzývá EU a její 
členské státy, aby uznaly nezcizitelná 
práva žen a dívek na tělesnou integritu a 
autonomní rozhodování, a odsuzuje časté 
porušování sexuálních a reprodukčních 
práv žen, včetně odepírání přístupu k 
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příslušným službám; vyzývá EU, aby 
zaručila přístup ke službám plánování 
rodiny, antikoncepci a k bezpečným a 
legálním službám přerušení těhotenství 
prostřednictvím své humanitární a 
rozvojové politiky a politiky v oblasti 
lidských práv, a to zejména v místech, kde 
probíhá nebo proběhl ozbrojený konflikt, 
a pro oběti sexuálního násilí, jež bylo 
použito jako válečná zbraň;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. považuje za nepřijatelné, že o těla 
žen a dívek, zejména pokud jde o jejich 
sexuální a reprodukční zdraví a práva, se 
v členských státech EU i na celém světě 
dosud vede ideologický boj; vyzývá EU a 
členské státy EU, aby uznaly nezcizitelné 
právo žen a dívek na tělesnou 
nedotknutelnost a autonomní 
rozhodování, a odsuzuje časté porušování 
sexuálních a reprodukčních práv žen, 
včetně odpírání přístupu ke službám 
plánování rodičovství, cenově dostupné 
antikoncepci a bezpečným a legálním 
službám přerušení těhotenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)



AM\1191416CS.docx 57/160 PE642.989v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícími útoky na práva žen a na 
jejich sexuální a reprodukční zdraví a 
práva, jakož i nad právními předpisy v 
mnoha částech světa, které tato práva 
omezují; 

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. potvrzuje, že přístup ke zdravotní 
péči je jedním z lidských práv a že 
sexuální a reprodukční zdraví a s ním 
související práva vycházejí ze základních 
lidských práv a jsou zásadními prvky 
lidské důstojnosti; zdůrazňuje, že by měla 
být zaručena řádná a dostupná zdravotní 
péče, a zejména přístup k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a právům, pro 
všechny, včetně komplexní sexuální 
výchovy, výchovy v oblasti vztahů, 
informací, plánování rodičovství, 
moderních metod antikoncepce, 
bezpečných a legálních potratů, zdravotní 
péče o matky a předporodní a poporodní 
zdravotní péče; konstatuje, že tyto služby 
jsou důležitým prvkem pro záchranu 
života žen a snižují kojeneckou a dětskou 
úmrtnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh usnesení
Bod 21 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21f. potvrzuje, že přístup ke zdravotní 
péči je jedním z lidských práv a že 
sexuální a reprodukční zdraví a s ním 
související práva vycházejí ze základních 
lidských práv a jsou zásadními prvky 
lidské důstojnosti; zdůrazňuje, že by měla 
být zaručena řádná a dostupná zdravotní 
péče, a zejména přístup k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a právům, pro 
všechny, včetně komplexní sexuální 
výchovy a výchovy v oblasti vztahů a 
informací, plánování rodičovství, 
moderních metod antikoncepce, 
bezpečných a legálních potratů, zdravotní 
péče o matky, předporodní a poporodní 
zdravotní péče; konstatuje, že tyto služby 
jsou důležitým prvkem pro záchranu 
života žen a snižují kojeneckou a dětskou 
úmrtnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21g. zdůrazňuje, že je důležité nahlížet 
na přístup ke zdravotní péči jako na jedno 
z lidských práv; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zaručit přístup k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a právům, včetně 
opatření zajišťujících, aby ženy mohly 
svobodně rozhodovat o svém těle a životě, 
měly přístup k plánování rodičovství a 
odpovídajícím produktům ženské hygieny 
a dostávalo se jim vhodné porodnické 
péče s cílem předcházet úmrtnosti dětí a 
matek; zdůrazňuje, že bezpečné provádění 
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umělého přerušení těhotenství je 
důležitým prvkem pro záchranu života žen 
a přispívá k zabránění vysoce rizikovým 
porodům a ke snížení kojenecké a dětské 
úmrtnosti; zdůrazňuje význam přístupu k 
náležitým službám v oblasti duševního 
zdraví, které zohledňují rovnost žen 
a mužů, zejména v konfliktních situacích 
a situacích po ukončení konfliktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. důrazně odsuzuje, že se i nadále 
používá tzv. globální roubíkové pravidlo, 
jakož i jeho dopad na zdraví a práva žen a 
dívek; znovu vyzývá EU a její členské 
státy, aby zaplnily mezeru ve financování, 
která vznikla v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a souvisejících práv 
v důsledku rozhodnutí Spojených států, a 
aby k tomu využily jak vnitrostátního, tak 
i unijního rozvojového financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 21 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21h. důrazně odsuzuje, že se i nadále 
používá tzv. globální roubíkové pravidlo, 
jakož i jeho dopad na zdraví a práva žen a 
dívek; znovu vyzývá EU a její členské 
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státy, aby zaplnily mezeru ve financování, 
která vznikla v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a souvisejících práv 
v důsledku rozhodnutí Spojených států, a 
aby k tomu využily jak vnitrostátního, tak 
i unijního rozvojového financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 21 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21i. vyjadřuje hluboké znepokojení v 
souvislosti s rostoucím využíváním 
mučení v podobě sexuálního a genderově 
podmíněného násilí jakožto válečné 
zbraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že ženy a dívky, jež se 
staly oběťmi ozbrojených konfliktů, mají 
právo na nezbytnou lékařskou péči, včetně 
přístupu k antikoncepci, nouzové 
antikoncepci a přerušení těhotenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje úlohu žen v 
předcházení konfliktům a jejich řešení, v 
udržování míru, humanitární pomoci, 
obnově po skončení konfliktu a 
prosazování lidských práv a 
demokratických reforem; vyzývá EU, aby 
podporu žen i nadále začleňovala do 
operací v rámci společné bezpečnostní a 
obranné politiky (SBOP);

Or. fr

Pozměňovací návrh 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 21 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21j. zdůrazňuje alarmující nárůst 
násilí páchaného na ženách a vyzývá 
k přijetí dalších opatření za účelem 
ratifikace a provádění Istanbulské úmluvy 
v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá zbývajících 11 členských 
států EU, aby ratifikovaly Úmluvu Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 
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ženám a domácího násilí, známou jako 
Istanbulská úmluva;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21k. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů 
by měla být klíčovou prioritou všech 
pracovních vztahů, politik a vnějších 
činností EU, neboť je v souladu se 
Smlouvami jednou ze zásad EU a jejích 
samotných členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 21 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21l. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala prosazování rovnosti žen a 
mužů a stav v této oblasti v nejvíce 
postižených členských státech EU se 
zvláštním zřetelem k institucionálnímu, 
politickému a legislativnímu rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU za účelem 
prosazování a ochrany práv dítěte, včetně 
iniciativ pro předcházení a boj proti 
zneužívání dětí ve světě, pro pomoc s 
návratem dětí poznamenaných konfliktem 
k normálnímu životu a jejich opětovné 
začlenění, zejména těch dětí, které byly v 
kontaktu s extremistickými skupinami, a 
pro zajištění chráněného prostředí pro tyto 
děti, prostředí, ve kterém hrají zásadní roli 
péče a vzdělávání; vyzývá EU, aby 
iniciovala mezinárodní hnutí, které bude 
usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU za účelem 
ochrany a prosazování práv dítěte a pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a jejich opětovné začlenění a pro 
zajištění chráněného prostředí pro tyto děti, 
prostředí, ve kterém hrají zásadní roli péče 
a vzdělávání; vyzývá EU, aby iniciovala 
mezinárodní hnutí, které bude usilovat o 
dodržování práv dítěte, mj. uspořádáním 
mezinárodní konference o ochraně dětí v 
nestabilních prostředích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem a dětí, které 
jsou vystaveny vícenásobné diskriminaci a 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem a dětí, které 
jsou vystaveny vícenásobné diskriminaci a 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
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ochraně dětí v nestabilních prostředích; aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění rodinného a 
komunitního prostředí pro tyto děti, ve 
kterém hrají zásadní roli péče a vzdělávání; 
vyzývá EU, aby iniciovala mezinárodní 
hnutí, které bude usilovat o dodržování 
práv dítěte, mj. uspořádáním mezinárodní 
konference o ochraně dětí v nestabilních 
prostředích;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
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aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte a 
posílení úlohy rodiny jako přirozeného 
prostředí pro život dětí, mj. uspořádáním 
mezinárodní konference o ochraně dětí v 
nestabilních prostředích;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby dítě pokud 
možno vědělo, kdo jsou jeho biologičtí 
rodiče;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
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světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích; 
vyzývá Spojené státy americké, které jsou 
jedinou zemí, která dosud neratifikovala 
Úmluvu OSN o právech dítěte, aby tak 
neprodleně učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích; 
vyzývá rovněž EU, aby prostřednictvím 
svých vnějších delegací i nadále 
prosazovala soubor nástrojů EU a 
UNICEF v oblasti práv dítěte a aby 
zaměstnance svých delegací účinně 
vyškolila v těchto otázkách;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 338
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích;

22. žádá nové iniciativy EU pro 
předcházení a boj proti zneužívání dětí ve 
světě, pro pomoc s návratem dětí 
poznamenaných konfliktem k normálnímu 
životu a pro zajištění chráněného prostředí 
pro tyto děti, prostředí, ve kterém hrají 
zásadní roli péče a vzdělávání; vyzývá EU, 
aby iniciovala mezinárodní hnutí, které 
bude usilovat o dodržování práv dítěte, mj. 
uspořádáním mezinárodní konference o 
ochraně dětí v nestabilních prostředích; 
vyzývá Evropskou komisi, aby začala 
plánovat vytvoření on-line vzdělávacího 
portálu s náležitým materiálem, který by 
mohl být dobrovolně a bezplatně používán 
v rámci vzdělávacích systémů rozvojových 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. upozorňuje, že děti jsou často 
vystaveny zvláštním formám zneužívání, 
jako jsou dětské sňatky, dětská prostituce, 
nasazení dětských vojáků, mrzačení 
pohlavních orgánů, dětská práce a 
obchodování s dětmi, zejména za 
humanitárních krizí a v ozbrojených 
konfliktech, a proto vyžadují zvýšenou 
ochranu; vyzývá EU, aby spolupracovala 
se třetími zeměmi s cílem ukončit 
předčasné sňatky, sňatky dětí a nucené 
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sňatky tím, že stanoví zákonný minimální 
věk pro uzavření sňatku na 18 let, což 
bude vyžadovat ověření věku obou 
manželů a jejich bezvýhradný a svobodný 
souhlas, zavedení povinných záznamů o 
uzavření manželství, a bude třeba zajistit, 
aby tato pravidla byla dodržována; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU zvýšila 
své nasazení, pokud jde o řešení ochrany 
dětí; požaduje, aby byla podle 
mezinárodního práva a s naléhavostí 
řešena otázka dětí bez státní příslušnosti v 
EU a za jejími hranicemi, a to zejména 
těch, které se narodily mimo zemi původu 
jejich rodičů, a dětí migrantů; naléhavě 
žádá EU a její členské státy, aby 
vypracovaly akční plán k zastavení 
zadržování dětí na základě jejich 
migračního statusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá úsilí, které v souladu s 
odkazem uvedeným v návrhu nového 
nástroje pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci vyvinula EU v 
roce 2018 v boji proti umísťování dětí do 
ústavní péče a při podpoře přechodu od 
institucionální ke komunitní péči; vyzývá 
EU, aby navázala na tento impuls a na 
příležitost, kterou skýtá rezoluce OSN o 
právech dítěte z roku 2019 zaměřená na 
děti bez rodičovské péče, a aby v této 
otázce i nadále zastávala vedoucí 
postavení a usilovala o to, aby děti na 
celém světě mohly žít v rodinách a ve 
společenství a měly přístup k základním 
službám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. znovu zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné, aby byla všeobecně ratifikována a 
účinně prováděna Úmluva OSN o právech 
dítěte a její opční protokoly; 
poznamenává, že dětská práce, nábor dětí 
v rámci ozbrojených konfliktů, sexuální 
zneužívání a sňatky v raném věku 
a nucené sňatky zůstávají v některých 
zemích zásadní otázkou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit 
nasazení EU, pokud jde o řešení ochrany 
dětí, zejména nezletilých bez doprovodu, a 
věnovat zvláštní pozornost vzdělávání a 
psychosociální podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. odsuzuje veškeré případy 
zneužívání dětí, jako jsou dětské a nucené 
sňatky; vyzývá EU, aby spolupracovala se 
třetími zeměmi s cílem ukončit předčasné 
sňatky, sňatky dětí a nucené sňatky tím, 
že stanoví zákonný minimální věk pro 
uzavření sňatku na 18 let, což bude 
vyžadovat ověření věku obou manželů 
a jejich bezvýhradný a svobodný souhlas, 
zavedení povinných záznamů o uzavření 
manželství, a bude třeba zajistit, aby tato 
pravidla byla dodržována;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá všechny státy, aby se 
zavázaly potírat nejhorší formy dětské 
práce, jak je stanoveno v článku 3 úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 182, 
jimiž je dětské otroctví, obchodování s 
dětmi, prostituce a nebezpečná práce 
ohrožující fyzické a duševní zdraví dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. požaduje, aby byla podle 
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mezinárodního práva a s naléhavostí 
řešena otázka dětí bez státní příslušnosti v 
EU a za jejími hranicemi, a to zejména 
těch, které se narodily mimo zemi původu 
jejich rodičů, a dětí migrantů; naléhavě 
žádá EU a její členské státy, aby 
vypracovaly akční plán k zastavení 
zadržování dětí na základě jejich 
migračního statusu, a to v souladu s 
Newyorskou deklarací pro uprchlíky a 
migranty; připomíná, že tyto děti mají 
právo na zvláštní ochranu na základě 
vyššího zájmu dítěte;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že je důležité 
dodržovat a prosazovat práva dětských 
uprchlíků, kteří cestují bez doprovodu 
rodičů („osamělé nezletilé osoby“), a 
poskytnout důstojné podmínky v místě 
pobytu, přístup ke vzdělání a rodičovskou 
péči s cílem zajistit bezpečnost a dobré 
životní podmínky dětí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních, transgender a 
intersexuálních osob (LGBTI)

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních, transgender a 
intersexuálních osob (LGBTI)

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních, transgender a 
intersexuálních osob (LGBTI)

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních, transgender a 
intersexuálních osob (LGBTI)

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Práva lesbických, homosexuálních, 
bisexuálních, transgender a 
intersexuálních osob (LGBTI)

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. odsuzuje svévolné zadržování, 
mučení, pronásledování a usmrcování 
LGBTI osob; konstatuje, že v řadě zemí 
na celém světě LGBTI osoby stále čelí 
pronásledování a násilí na základě své 
sexuální orientace; konstatuje, že některé 
země i nadále trestně stíhají 
homosexuální vztahy, za něž hrozí 
dokonce trest smrti; naléhavě žádá 
dotčené státy, aby neprodleně změnily své 
právní předpisy; vyzývá EU a její členské 
státy, aby prostřednictvím úzké spolupráce 
s mezinárodními organizacemi a se třetími 
zeměmi i nadále usilovaly o ochranu a 
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prosazování lidských práv LGBTI osob s 
cílem bojovat proti diskriminaci a 
porušování lidských práv a rovněž 
podpořit vypracování právních předpisů a 
strategií na ochranu lidských práv LGBTI 
osob na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. odsuzuje svévolné zadržování, 
mučení, pronásledování a usmrcování 
LGBTI osob; uznává, že sexuální 
orientace a genderová identita mohou 
zvyšovat riziko diskriminace, násilí a 
pronásledování; konstatuje, že v řadě zemí 
na celém světě LGBTI osoby stále čelí 
pronásledování a násilí na základě své 
sexuální orientace a že v mnoha zemích 
jsou vztahy osob stejného pohlaví dosud 
postaveny mimo zákon a v některých jsou 
trestány smrtí;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. odsuzuje nedávné zvýšení počtu 
diskriminačních zákonů a násilných činů 
vůči jednotlivcům z důvodu jejich 
sexuální orientace a genderové identity; 
vyjadřuje politování nad tím, že 72 zemí 
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homosexualitu trestně stíhá, včetně 12 
zemí, v nichž za ni hrozí trest smrti; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise a 
ESVČ i nadále zmiňovaly problematiku 
práv LGBTI osob v politických a 
lidskoprávních dialozích a v rámci 
mnohostranných fór a využívaly nástroj 
EIDHR na podporu organizací, které 
brání práva LGBTI osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. domnívá se, že práva lesbických 
žen, homosexuálů a bisexuálů by 
pravděpodobně byla lépe dodržována, 
pokud by se jim umožnil přístup k 
právním institucím, jako je registrované 
partnerství či manželství; vybízí orgány 
EU a členské státy, aby podpořily uznání 
sňatků osob stejného pohlaví nebo 
registrovaného partnerství jako 
politického a sociálního lidského a 
občanského práva; vítá skutečnost, že 
rostoucí počet zemí přijímá právní 
předpisy, v nichž je zakotveno právo 
založit rodinu sňatkem, registrovaným 
partnerstvím a adopcí, aniž by docházelo k 
diskriminaci na základě sexuální 
orientace, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby vypracovaly návrhy na vzájemné 
uznávání těchto svazků a rodin tvořených 
osobami stejného pohlaví v celé EU s 
cílem zajistit rovné zacházení, pokud jde o 
práci, volný pohyb, zdanění a sociální 
zabezpečení, a ochránit tak příjmy rodin a 
děti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. důrazně podporuje seznam Komise 
obsahující opatření k prosazování 
rovného postavení LGBTI osob a obecné 
zásady z roku 2013 pro prosazování a 
ochranu požívání veškerých lidských práv 
lesbickými, gay, bisexuálními, 
transgender a intersexuálními osobami ve 
vnější činnosti, neboť se jedná o důležité 
prvky trvalého úsilí, které v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje do roku 2030 vyvíjí 
EU za účelem zlepšení situace LGBTI 
osob, pokud jde o jejich lidská práva; 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prostřednictvím úzké spolupráce s 
mezinárodními organizacemi a se třetími 
zeměmi i nadále usilovaly o ochranu a 
prosazování lidských práv LGBTI osob s 
cílem bojovat proti diskriminaci a 
porušování lidských práv a rovněž 
podpořit vypracování právních předpisů a 
strategií na ochranu lidských práv LGBTI 
osob na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. důrazně podporuje seznam Komise 
obsahující opatření k prosazování 



PE642.989v01-00 78/160 AM\1191416CS.docx

CS

rovného postavení LGBTI osob a obecné 
zásady z roku 2013 pro prosazování a 
ochranu požívání veškerých lidských práv 
lesbickými, gay, bisexuálními, 
transgender a intersexuálními osobami ve 
vnější činnosti, neboť se jedná o důležité 
prvky trvalého úsilí, které v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje do roku 2030 vyvíjí 
EU za účelem zlepšení situace LGBTI 
osob, pokud jde o jejich lidská práva; 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prostřednictvím úzké spolupráce s 
mezinárodními organizacemi a se třetími 
zeměmi i nadále usilovaly o ochranu a 
prosazování lidských práv LGBTI osob s 
cílem bojovat proti diskriminaci a 
porušování lidských práv a rovněž 
podpořit vypracování právních předpisů a 
strategií na ochranu lidských práv LGBTI 
osob na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. důrazně podporuje seznam Komise 
obsahující opatření k prosazování 
rovného postavení LGBTI osob a obecné 
zásady z roku 2013 pro prosazování a 
ochranu požívání veškerých lidských práv 
lesbickými, gay, bisexuálními, 
transgender a intersexuálními osobami ve 
vnější činnosti, neboť se jedná o důležité 
prvky trvalého úsilí, které v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje do roku 2030 vyvíjí 
EU za účelem zlepšení situace LGBTI 
osob, pokud jde o jejich lidská práva; 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prostřednictvím úzké spolupráce s 
mezinárodními organizacemi a se třetími 
zeměmi i nadále usilovaly o ochranu a 
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prosazování lidských práv LGBTI osob s 
cílem bojovat proti diskriminaci a 
porušování lidských práv a rovněž 
podpořit vypracování právních předpisů a 
strategií na ochranu lidských práv LGBTI 
osob na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. důrazně podporuje seznam Komise 
obsahující opatření k prosazování 
rovného postavení LGBTI osob a obecné 
zásady z roku 2013 pro prosazování a 
ochranu požívání veškerých lidských práv 
LGBTI osobami ve vnější činnosti, neboť 
se jedná o důležité prvky trvalého úsilí, 
které v souladu s cíli udržitelného rozvoje 
vyvíjí EU za účelem zlepšení situace 
LGBTI osob, pokud jde o jejich lidská 
práva; vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
prostřednictvím úzké spolupráce s 
mezinárodními organizacemi a se třetími 
zeměmi i nadále usilovaly o ochranu a 
prosazování lidských práv LGBTI osob s 
cílem bojovat proti diskriminaci a 
porušování lidských práv a rovněž 
podpořit vypracování právních předpisů a 
strategií na ochranu lidských práv LGBTI 
osob na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje politování nad tím, že 
mnoho zemí dosud homosexualitu trestně 
stíhá, přičemž v některých za ni hrozí trest 
smrti; domnívá se, že by praktiky i násilné 
činy vůči jednotlivcům na základě jejich 
sexuální orientace neměly zůstat 
nepotrestány a je třeba je vymýtit;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU;

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že je důležité 
zabránit diskriminaci a že je třeba 
důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 
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opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU;

opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech rozvojových 
politikách EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány 
a instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti 
a zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU;

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
uplatňovaly jak členské státy, tak orgány 
a instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti 
a zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních oblastech 
politiky EU; vyzývá k tomu, aby bylo 
v Evropě vytvořeno globální centrum 
excelence pro podnikatelské schopnosti 
osob se zdravotním postižením, které by 
obstály v budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 

23. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením; 
opakuje, že je důležité, aby ji efektivně 
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uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU;

uplatňovaly jak členské státy, tak orgány a 
instituce EU; zdůrazňuje, že zejména je 
třeba důvěryhodným způsobem všude 
prosazovat zásadu všeobecné přístupnosti a 
zajistit veškerá práva osob se zdravotním 
postižením ve všech relevantních 
politikách EU; zdůrazňuje, že zdravotní 
postižení nezbavuje osobu její lidské 
důstojnosti, což znamená, že státy mají 
povinnost chránit zdravotně postižené 
před předčasným úmrtím;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Janina Ochojska

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že pokud jde o přístup 
ke vzdělávání a odborné přípravě, 
zdravotnictví a na pracovní trh, je nutné 
vytvořit mechanismus, který by byl 
založen na systému „pozitivní 
diskriminace“ ve prospěch osob 
s postižením;

Or. pl

Pozměňovací návrh 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Etnické a jazykové menšiny1a

zdůrazňuje, že národnostní menšiny mají 
specifické potřeby, a proto by měla být 
ve všech oblastech hospodářského, 
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společenského, politického a kulturního 
života podporována naprostá a skutečná 
rovnost mezi příslušníky národnostních 
menšin a příslušníky většiny; naléhavě 
žádá EU, aby v průběhu svého rozšiřování 
důsledně sledovala provádění opatření 
na ochranu lidských práv a práv osob 
náležejících k menšinám; poukazuje 
na nutnost věnovat se seriózněji různým 
kontrolním mechanismům Rady Evropy 
a OSN a zajistit užší spolupráci s jejich 
nejrůznějšími smluvními subjekty 
ve snaze lépe pracovat s jejich závěry 
a využít jejich odborných znalostí v této 
oblasti; doporučuje vytvořit úřad 
ochránce práv nebo zvláštního zpravodaje 
pro práva menšin, jehož mandátem by 
byla ochrana práv menšin zajišťovaná 
na základě návštěv v příslušných zemích 
a možnost jednat se zástupci menšin, což 
by mělo vést ke zvyšování povědomí o této 
problematice a také k vydávání 
doporučení členským státům EU; 
zdůrazňuje, že osoby, které patří k etnické 
nebo národnostní menšině, nelze 
při výkonu jejich práv nijak 
diskriminovat, tj. je nutné respektovat 
kulturu, tradice, historii a mateřský jazyk 
etnických a jazykových menšin; osoby, 
které patří k etnické nebo jazykové 
menšině, by měly mít zajištěnu možnost 
zvolit si vzdělávání ve svém mateřském 
jazyce nebo se jej učit na různé úrovni 
vzdělávacího procesu; s cílem povzbudit 
a usnadnit skutečnou účast menšin 
na veřejném životě by se mělo pokud 
možno zajistit v rámci vzdělávacího 
systému, obcí a volebních, správních 
a jiných postupů zaměřených na účast 
veřejnosti používání jejich mateřského 
jazyka; odsuzuje veškeré formy 
diskriminace z jakéhokoli důvodu, zločiny 
z nenávisti, podněcování k nenávisti, 
verbální projevy nenávisti a všechny 
druhy sociálního vyloučení členů 
etnických a národnostních menšin 
a vyzývá Evropskou unii k tomu, aby 
výslovně odsoudila a sankcionovala 
hrůzné činy páchané na osobách, které 



PE642.989v01-00 84/160 AM\1191416CS.docx

CS

patří k etnické nebo národnostní menšině;
__________________
1a Nadpis „Etnické a jazykové menšiny“ 
by byl novým nadpisem mezi nadpisem 
„Nové technologie a lidská práva“ 
a „Migranti a uprchlíci“.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Boj proti diskriminaci

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. opětovně odsuzuje soustavné 
porušování lidských práv osob, které jsou 
vystaveny kastovní hierarchii 
a diskriminaci na základě příslušnosti 
k určité kastě, včetně odpírání rovnosti 
a přístupu k právnímu systému 
a zaměstnání, a přetrvávající segregaci 
a kastovní překážky bránící v dosažení 
základních lidských práv a rozvoje; je 
hluboce znepokojen alarmující mírou 
násilných útoků vůči dalitům 
(nedotknutelným) páchaných kvůli 
příslušnosti k této kastě a také jejich 



AM\1191416CS.docx 85/160 PE642.989v01-00

CS

institucionalizovanou beztrestnou 
diskriminací; opakuje svůj požadavek, aby 
byla zavedena politika EU týkající se 
diskriminace na základě kasty, a vyzývá 
EU, aby ve své obchodní, rozvojové 
a zahraniční politice využila každou 
příležitost k tomu, aby veřejně i soukromě 
vyjádřila své hluboké znepokojení 
nad diskriminací na základě kasty, a aby 
aktivně podpořila žádosti o poradní status 
při OSN, které podávají nevládní 
organizace zabývající se problematikou 
diskriminace na základě kasty a dalšími 
formami diskriminace v práci či kvůli 
původu, jako je International Dalit 
Solidarity Network; opakuje svou výzvu 
EU a jejím členským státům, aby 
za účelem odstranění diskriminace 
na základě kasty zvýšily své úsilí 
a podpořily iniciativy na úrovni OSN 
a na úrovni delegací. Tyto iniciativy by 
měly mj. podporovat zavedení zvláštních 
ukazatelů a používání rozčleněných údajů 
a zvláštních opatření určených k řešení 
otázky kast při provádění a sledování cílů 
udržitelného rozvoje do roku 2030, 
dodržování nového nástroje s pokyny OSN 
týkajícího se diskriminace založené 
na původu a poskytování podpory státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. s velkým znepokojením bere 
na vědomí rozsah a důsledky diskriminace 
na základě příslušnosti k určité kastě 
a pokračující porušování lidských práv 
z těchto důvodů, včetně odpírání přístupu 
k právnímu systému nebo zaměstnání, 
pokračující segregace, chudoby 
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a stigmatizace; vyzývá k přijetí nástroje 
EU k prevenci a odstranění diskriminace 
na základě příslušnosti k určité kastě;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. opětovně žádá orgány EU 
a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí 
a podpořily iniciativy zaměřené 
na odstranění diskriminace na základě 
příslušnosti k určité kastě, které by měly 
zahrnovat prosazování zvláštních 
ukazatelů, rozčleněných údajů 
a zvláštních opatření určených k řešení 
otázky kast při provádění a sledování cílů 
udržitelného rozvoje do roku 2030, 
dodržování nového nástroje s pokyny OSN 
týkajícího se diskriminace založené 
na původu a poskytování podpory státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, ESVČ a členské 
státy EU, aby na celém světě zajistily 
zvyšování povědomí o antisemitismu 
a vyčlenily na boj proti němu dostatečné 
finanční prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je hluboce znepokojen závažnými 
případy systematického porušování 
lidských práv, kterého se dopouští čínská 
vláda proti etnickým a náboženským 
skupinám, zejména masovým svévolným 
zadržováním odhadem asi 1–3 milionů 
Ujgurů v pracovním táboře v Ujgurské 
autonomní oblasti Sin-ťiang; naléhavě 
vyzývá orgány a instituce EU, aby plnily 
veškerá ustanovení svých naléhavých 
usnesení a vážně se zabývaly otázkou 
uvalení cílených sankcí a zmrazení 
majetku a dalšími konkrétními opatřeními 
vůči osobám, které odpovídají za koncepci 
a vznik systému pracovních táborů; 
naléhavě vyzývá vysokého představitele, 
místopředsedu EU, aby v rámci 
dvoustranných jednání se svým 
protějškem z čínské vlády jasně na tuto 
problematiku upozornil a znovu 
požadoval uzavření těchto pracovních 
táborů;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. je hluboce znepokojen tím, že 
původní obyvatelstvo čelí na celém světě 
rozsáhlé systematické diskriminaci 
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a pronásledování, včetně pronásledování, 
svévolného zatýkání a zabíjení obránců 
lidských práv, násilného vystěhovávání, 
záboru půdy a porušování práva ze strany 
společností; konstatuje, že většina 
z původních obyvatel žije pod hranicí 
chudoby a má jen minimální nebo žádnou 
možnost získat vlastní zastoupení či podíl 
na politickém rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě vyzývá EU a její členské 
státy, aby aktivně usilovaly o plné uznání, 
ochranu a podporu práv původních 
obyvatel; vyzývá státy, aby ratifikovaly 
ustanovení Úmluvy Mezinárodní 
organizace práce (MOP) o domorodém 
a kmenovém obyvatelstvu č. 169;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyzývá všechny země, zejména EU 
a její členské státy, aby do svých 
rozhodovacích procesů týkajících se 
strategií v oblasti boje proti změně 
klimatu, včetně případů nenapravitelných 
škod způsobených změnou klimatu, které 
mohou původní obyvatele a venkovské 
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komunity přinutit k migraci a mohou vést 
k jejich dvojnásobné diskriminaci – 
jednak jakožto osob vysídlených 
v důsledku změn životního prostředí, 
jednak jakožto původních obyvatel – 
zapojily i tyto osoby a komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Svoboda náboženského vyznání nebo 
přesvědčení

Svoboda myšlení, svědomí, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby při zasazování se 
o svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení jednaly transparentně, 
neutrálně a nestranně a aby ve snaze 
předejít veškerým násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
filozofických názorů, myšlenek, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
zahájily dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti a náboženských, 
humanistických a filozofických skupin; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
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odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU, a to 
s přihlédnutím ke změnám, které předložil 
Evropský parlament (obecné zásady EU 
a mandát zvláštního vyslance EU 
na podporu svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo 
EU 2018/2155(INI));

Or. fr

Pozměňovací návrh 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby při zasazování se 
o svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení jednaly transparentně, 
neutrálně a nestranně a aby ve snaze 
předejít násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě filozofických 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení zahájily dialog se státy 
a zástupci občanské společnosti 
a  náboženských, humanistických 
a filozofických skupin; žádá, aby EU i 
nadále navazovala spojenectví a 
prohlubovala spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, 
aby se podařilo docílit pozitivní změny ve 
věci svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; připomíná Radě a Komisi, že 
je třeba odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 



AM\1191416CS.docx 91/160 PE642.989v01-00

CS

přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby při zasazování se 
o svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení zintenzivnily své úsilí, aby 
zavedly všechny obecné zásady EU 
na ochranu svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby ve snaze 
předejít násilnostem, pronásledování, 
intoleranci a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
prosazovaly mezikonfesní dialog se státy 
a zástupci občanské společnosti, církví, 
náboženských obcí a sdružení a jiných 
náboženských skupin; žádá, aby EU i 
nadále navazovala spojenectví a 
prohlubovala spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, 
aby se podařilo docílit pozitivního popisu 
situace, pokud jde o svobodu 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU; vyzývá Komisi, 
ESVČ a členské státy, aby prosazovaly 
a podporovaly základní právo na odepření 
vojenské služby z důvodu svědomí jakožto 
výraz svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení;

Or. en



PE642.989v01-00 92/160 AM\1191416CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 380
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby vzhledem k tomu, že 
ve státech, kde dochází ke značnému nebo 
velmi velkému omezování náboženství, žijí 
přibližně tři čtvrtiny celosvětové populace, 
prosazovaly svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby s cílem zabránit 
násilnostem a diskriminaci osob na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení byla zajištěna 
koordinace podpůrných iniciativ a aby byl 
veden mezikonfesní dialog a kladen důraz 
na flexibilní financování místních 
náboženských aktérů ve třetích zemích; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi/ESVČ 
a členské státy EU, aby více podporovaly 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, včetně práva na jeho změnu 
nebo zřeknutí se a práva na to, nevyznávat 
žádné náboženství, a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti a náboženských 
skupin, aby bylo možné předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
a podporovaly také právo poutníků 
na cestu do svatých a náboženských míst, 
aniž by byli diskriminováni na základě své 
národnosti, svého rasového nebo 
etnického původu, zdravotního postižení, 
pohlaví nebo sexuální orientace; žádá, aby 
EU i nadále navazovala spojenectví a 
prohlubovala spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních 
i mezinárodních organizací a s občanskou 
společností, aby se podařilo docílit 
pozitivních změn ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 

24. naléhavě žádá Komisi/ESVČ 
a členské státy, aby se více zasazovaly 
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svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

o svobodu názorů, svědomí 
a náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
včetně svobody věřit či nevěřit a vyznávat 
či nevyznávat nějaké náboženství, a aby 
zahájily mezikonfesní dialog se státy a 
zástupci občanské společnosti 
a náboženských skupin, aby bylo možné 
předejít násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
domnívá se proto, že je nutné 
bezpodmínečně posílit právo 
na odstoupení od víry a na ateismus, a to 
na základě mezikonfesního 
a mezikulturního dialogu; odsuzuje 
účelové využívání otázky náboženství 
v mnoha zemích; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
myšlení, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; připomíná Radě a 
Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu myšlení, 
svědomí, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
a mezikulturní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti, náboženských 
i nenáboženských skupin ve snaze předejít 
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nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že v souladu s usnesením 
Evropského parlamentu o obecných 
zásadách EU a mandátu zvláštního 
vyslance EU na podporu a ochranu 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, včetně práva 
na jeho změnu nebo zřeknutí se a práva 
na to, nevyznávat žádné náboženství, a 
aby zahájily mezikonfesní dialog se státy a 
zástupci občanské společnosti ve snaze 
předejít násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, 
svědomí, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
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institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby ve snaze předejít 
veškerým násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům, které se zaměřují 
na svobodu názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se 
o svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily dialog 
s církvemi a náboženskými obcemi 
a sdruženími a také s filozofickými 
a nekonfesními organizacemi; žádá, aby 
EU i nadále navazovala spojenectví a 
prohlubovala spolupráci se širokým 
okruhem zemí a regionálních organizací, 
aby se podařilo docílit pozitivní změny ve 
věci svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; připomíná Radě a Komisi, že 
v rámci průběžných konzultací 
s náboženskými a filozofickými 
organizacemi je třeba podpořit 
institucionální kapacitu a plnění úkolů 
zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby členské státy i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
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názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; vyzývá proto 
Radu a Komisi, aby posílily institucionální 
mandát zvláštního vyslance pro 
prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU 
a rozšířily kapacity, které jsou pro tuto 
práci a k plnění s ní spojených povinností 
k dispozici;

Or. nl

Pozměňovací návrh 388
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. zdůrazňuje, že svoboda 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
musí být zaručena na celém světě a že je 
nutné ji bezpodmínečně zachovat; 
naléhavě žádá Komisi, ESVČ a členské 
státy, aby zintenzívnily své úsilí při 
zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
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kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu myšlení, 
svědomí, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zejména 
v konfliktních oblastech, kde jsou tyto 
skupiny obzvlášť zranitelné; připomíná 
Radě a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
vyjadřuje politování nad tím, že existují 
zákony proti přestoupení na jiné 
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regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

náboženství a rouhání, které v podstatě 
omezují svobodu náboženského vyznání 
nebo přesvědčení náboženských menšin 
a ateistů a dokonce je o tuto svobodu 
připravují; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 



PE642.989v01-00 102/160 AM\1191416CS.docx

CS

přesvědčení mimo EU; vyznání nebo přesvědčení mimo EU; 
poukazuje na to, že je nutné se zabývat 
zejména situací pronásledovaných 
křesťanů na celém světě, kteří představují 
velkou většinu náboženských skupin 
čelících diskriminaci, násilí a smrti;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
zintenzívnily své úsilí při zasazování se o 
svobodu náboženského vyznání nebo 
přesvědčení a aby zahájily mezikonfesní 
dialog se státy a zástupci občanské 
společnosti ve snaze předejít násilnostem a 
diskriminaci vůči jednotlivcům na základě 
názorů, svědomí, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení; žádá, aby EU i nadále 
navazovala spojenectví a prohlubovala 
spolupráci se širokým okruhem zemí a 
regionálních organizací, aby se podařilo 
docílit pozitivní změny ve věci svobody 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
připomíná Radě a Komisi, že je třeba 
odpovídajícím způsobem podpořit 
institucionální mandát, kapacitu a plnění 
úkolů zvláštního vyslance pro prosazování 
svobody náboženského vyznání nebo 
přesvědčení mimo EU;

24. naléhavě žádá Komisi, ESVČ 
a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí 
při zasazování se o svobodu náboženského 
vyznání nebo přesvědčení a aby zahájily 
mezikonfesní dialog se státy a zástupci 
občanské společnosti ve snaze předejít 
násilnostem a diskriminaci vůči 
jednotlivcům na základě názorů, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
žádá, aby EU i nadále navazovala 
spojenectví a prohlubovala spolupráci se 
širokým okruhem zemí a regionálních 
organizací, aby se podařilo docílit pozitivní 
změny ve věci svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení; připomíná Radě 
a Komisi, že je třeba odpovídajícím 
způsobem podpořit institucionální mandát, 
kapacitu a plnění úkolů zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU tím, že 
by byl tento mandát prodloužen 
na víceleté období a že by došlo 
k navázání spolupráce se všemi 
příslušnými orgány EU; plně podporuje 
praxi EU ujímat se iniciativy při přijímání 
tematických rezolucí Rady OSN pro lidská 
práva a Valného shromáždění OSN, jež 
se týkají svobody náboženského vyznání 
nebo přesvědčení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je hluboce znepokojen tím, že 
některé země trestají rouhání, přestoupení 
na jinou víru nebo odstoupení od víry, a to 
i trestem smrti; znovu zdůrazňuje, že 
právo na svobodu náboženského vyznání 
nebo přesvědčení zahrnuje i právo nemít 
víru, zastávat teistické, neteistické, 
agnostické nebo ateistické přesvědčení 
a právo na odstoupení od víry;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. je si vědom toho, že náboženské 
obce a skupiny mají právo na to, aby si 
vybraly svého vůdce v souladu s právem 
na svobodu myšlení, svědomí, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
aniž by do toho zasahoval stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vybízí zvláštního vyslance 
pro prosazování svobody náboženského 
vyznání nebo přesvědčení mimo EU, aby 
ocenil veškeré snahy o ukončení 
diskriminace katarských poutníků, kteří 
v důsledku probíhající krize v rámci Rady 
pro spolupráci zemí v oblasti Perského 
zálivu nemohou vykonat pouť do Mekky;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. se znepokojením konstatuje, že 
největší pronásledovanou náboženskou 
menšinu na světě představují křesťané; 
vyzývá Komisi, aby pronásledovaným 
křesťanským obcím ve světě, které to 
potřebují, poskytla pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. poukazuje na to, že je nutné 
chránit nejvíce pronásledovanou 
náboženskou menšinu na světě – 
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křesťany – a že jejich pronásledování už 
dosáhlo téměř úrovně genocidy;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. poukazuje zejména 
na pronásledování křesťanů na Blízkém 
východě a v Africe, a podotýká, že podle 
závěrů nedávné zprávy, kterou zadal 
ministr britský zahraničních věcí Jeremy 
Hunt, představují naprostou většinu 
(80 %) pronásledovaných věřících 
křesťané; vyjadřuje dále své obavy 
ohledně toho, že zatímco před sto lety 
tvořili křesťané na Blízkém východě 
a v severní Africe 20 %, jejich podíl nyní 
klesl na méně než 4 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná, že zásada oddělení 
církve a státu je hlavní ústavní zásadou 
po celém světě i v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Svoboda tisku a právo na informace

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. Svoboda projevu a svoboda 
sdělovacích prostředků
připomíná, že svoboda projevu a svoboda 
sdělovacích prostředků napomáhá 
vytvoření kultury plurality a představuje 
zásadní součást základů demokratické 
společnosti a že by novináři měli mít 
možnost svobodně vykonávat své povolání, 
aniž by se museli obávat stíhání či 
uvěznění; vyzývá EU a její členské státy, 
aby intenzivněji sledovaly všechny formy 
omezování svobody projevu jak 
na internetu, tak i mimo něj, a omezování 
svobody sdělovacích prostředků ve třetích 
zemích, aby tyto případy omezování 
urychleně a systematicky odsuzovaly a aby 
využily všech dostupných diplomatických 
prostředků a nástrojů k ukončení této 
praxe; odsuzuje blokování internetových 
stránek sdělovacích prostředků 
a blokování či omezování přístupu 
k aplikacím na zasílání zpráv online 
a také případy porušování lidských práv, 
věznění a smrti mnoha novinářů 
a blogerů, k nimž došlo v roce 2018, 
a vyzývá EU, aby se všemožně vynasnažila 
je chránit; poukazuje na to, že je nutné 
odsoudit verbální projevy nenávisti 
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a podněcování k nenávisti na internetu 
i mimo něj, což přímo ohrožuje právní 
stát, a bojovat proti těmto jevům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. naléhavě vyzývá zvláštního 
zástupce EU, aby věnoval zvláštní 
pozornost ochraně svobody, nezávislosti 
a pluralitě sdělovacích prostředků 
na celém světě; podporuje iniciativy, které 
pomáhají při rozlišování nepravdivých 
zpráv a propagandistických dezinformací 
od informací získaných jako výsledek 
skutečně nezávislé novinářské práce, jako 
je Journalism Trust Initiative; vyzývá 
orgány EU a její členské státy, aby 
odsoudily veškeré způsoby fyzického nebo 
soudního zastrašování, které se proti 
novinářům používají ve snaze je umlčet;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. s politováním konstatuje, že 
v roce 2018 byla svoboda na informace 
i nadále v ohrožení a že podle zprávy 
organizace Reportéři bez hranic bylo 
80 novinářů zabito, 348 uvězněno a 60 
uneseno; vzhledem k tomu, že svoboda 
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projevu na internetu i mimo něj 
podporuje kulturu plurality, znovu 
poukazuje na její význam; důrazně 
odsuzuje hrozby, zastrašování a útoky 
na novináře, nezávislé sdělovací 
prostředky, blogery a informátory a také 
verbální projevy nenávisti a zákony 
o pomluvě a podněcování k násilí, neboť 
představují hrozbu pro právní stát 
a hodnoty vyjádřené lidskými právy; 
připomíná, že svoboda projevu je jedním 
ze základních kamenů každé 
demokratické společnosti a lze ji omezit 
pouze na základě výjimečných důvodů, 
přičemž je nutné se řídit zásadou 
nezbytnosti a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mučení a jiné špatné zacházení

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
mnoha zemích po celém světě stále 
dochází k mučení a nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení a i nadále se 
používá trest smrti, a vyzývá EU, aby 
zintenzivnila své úsilí o vymýcení těchto 
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praktik; vítá zřízení koordinační skupiny 
EU pro boj proti mučení v roce 2017; vítá 
v této souvislosti aktualizace právních 
předpisů EU na základě legislativního 
usnesení ze dne 29. listopadu 2018 
o obchodování s některým zbožím, které 
by mohlo být použito pro trest smrti, 
mučení nebo jiné kruté zacházení nebo 
trestání; zdůrazňuje, že organizace 
Amnesty International zaznamenala 
ve srovnání s rokem 2017 pokles počtu 
poprav ve světě o 31 %; vyzývá země, které 
tak ještě neučinily, aby zavedly okamžité 
moratorium na trest smrti jakožto krok k 
jeho úplnému zrušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že v mnoha zemích po celém světě 
stále dochází k mučení a nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení a i nadále se 
používá trest smrti, a vyzývá EU, aby 
zintenzivnila své úsilí o vymýcení těchto 
praktik; vyzývá země, které tak ještě 
neučinily, aby zavedly okamžité 
moratorium na trest smrti jakožto krok k 
jeho úplnému zrušení; považuje za 
nezbytné bojovat proti všem formám 
mučení a špatného zacházení se 
zadržovanými osobami, včetně 
psychického mučení, a zintenzivnit úsilí o 
zajištění souladu s platným mezinárodním 
právem a odškodnění obětí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 408
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná, že v roce 2018 bylo 
provedeno nejméně 690 poprav v 20 
zemích, což znamenalo pokles o 31 % 
ve srovnání s rokem 2017; je znepokojen 
počtem odsouzení a vykonaných trestů 
smrti na základě důvodů, které 
neodpovídají definici závažného trestného 
činu, což je v rozporu s mezinárodním 
právem; vyzývá země, které tak ještě 
neučinily, aby zavedly okamžité 
moratorium na trest smrti jakožto krok k 
jeho úplnému zrušení, a vyzývá EU a její 
členské státy, aby obzvláště důsledně 
sledovaly situaci ve státech, které hrozí 
tím, že trest smrti de iure či de facto 
obnoví;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. odsuzuje využívání mučení, 
nelidského nebo ponižujícího zacházení a 
trestu smrti v mnoha zemích; domnívá se, 
že podmínky ve věznicích a stav věznic 
jsou v řadě zemí mimořádně znepokojivé; 
považuje za nezbytné bojovat proti všem 
formám mučení a špatného zacházení s 
vězněnými osobami, včetně psychického 
mučení, a zintenzivnit úsilí o dodržování 
mezinárodního práva v této oblasti; 
připomíná, že odmítání umožnit vězňům 
přístup k péči a lékům, zejména v případě 
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nemocí, jako je hepatitida nebo HIV, 
představuje špatné zacházení nebo 
dokonce mučení a může představovat 
neposkytnutí pomoci ohrožené osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. domnívá se, že vazební podmínky, 
včetně přístupu k péči a lékům, vzbuzují 
v řadě zemí vážné obavy; považuje za 
nezbytné bojovat proti všem formám 
mučení a špatného zacházení se 
zadržovanými osobami, včetně 
psychického mučení, a zintenzivnit úsilí o 
zajištění souladu s platným mezinárodním 
právem a odškodnění obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vítá revidovanou politiku EU vůči 
třetím zemím týkající se mučení a jiného 
krutého, nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestání; vyzývá členské 
státy EU, aby začleňovaly záruky ochrany 
proti mučení a jinému špatnému 
zacházení do všech svých opatření a 
politik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24d. zdůrazňuje, že je důležité dále 
posilovat spolupráci s mechanismy OSN, 
regionálními orgány a příslušnými aktéry, 
jako je Mezinárodní trestní soud, a s 
organizacemi občanské společnosti 
a obránci lidských práv v boji proti 
mučení a jinému špatnému zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 24 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24e. vyzývá členské státy EU, aby 
okamžitě ukončily celosvětový obchod se 
zbožím používaným k mučení a trestu 
smrti;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
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lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

lidských práv a životního prostředí; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit nástroj, 
kterým bude možno v rámci 
mezinárodního práva v oblasti lidských 
práv regulovat činností nadnárodních 
korporací a jiných společností; zdůrazňuje, 
že mnoho evropských společností je 
spojováno se závažným porušováním 
lidských práv a zhoršováním životního 
prostředí, jako je nucená a dětská práce, 
zabírání půdy a toxické znečištění; vyzývá 
Komisi, aby pokročila s legislativním 
návrhem týkajícím se náležité péče 
podniků v oblasti lidských práv 
a životního prostředí, s cílem zabránit 
zneužívání v rámci jejich globálních 
operací a zlepšit přístup obětí 
ke spravedlnosti; připomíná všem zemím, 
aby uplatňovaly obecné zásady OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv, a vyzývá 
ty členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily; vyzývá EU 
a její členské státy, aby konstruktivně 
podporovaly vypracování závazného 
nástroje OSN pro nadnárodní společnosti 
a další podniky v oblasti lidských práv, 
a považuje to za nezbytný krok 
v prosazování a ochraně lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
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vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

vytvořit závazný mechanismus EU k 
zajištění dodržování těchto standardů ze 
strany společností a vytvořit nástroj, 
kterým bude možno v rámci 
mezinárodního práva v oblasti lidských 
práv regulovat činností nadnárodních 
korporací a jiných společností; znovu 
vyzývá v této souvislosti EU a její členské 
státy, aby se konstruktivně účastnily 
činnosti mezivládní pracovní skupiny 
OSN pro nadnárodní korporace a jiné 
podniky; zdůrazňuje, že pro všechny země, 
a tedy i pro členské státy EU je zcela 
zásadní, aby plně uplatňovaly obecné 
zásady OSN v oblasti podnikání a lidských 
práv, zejména s ohledem na třetí pilíř 
týkající se přístupu k nápravě; vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila interinstitucionální pracovní 
skupinu pro podnikání a lidská práva a 
uvažovala o iniciativě „náležité péče“ na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; připomíná odpovědnost 
podniků za zajištění toho, aby jejich 
činnosti a dodavatelské řetězce nebyly 
zapojeny do porušování lidských práv, 
environmentálních práv, pracovních práv 
a práv původních obyvatel, jakož 
i do hrozeb a útoků proti obráncům 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
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členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

vytvořit mezinárodní závazný nástroj, 
kterým bude možno v rámci 
mezinárodního práva v oblasti lidských 
práv regulovat činností nadnárodních 
korporací a jiných společností; připomíná 
všem zemím, aby uplatňovaly obecné 
zásady OSN v oblasti podnikání a lidských 
práv, a vyzývá ty členské státy EU, které 
dosud nepřijaly národní akční plány pro 
obchodní práva, aby tak co nejdříve 
učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit závazný nástroj, kterým bude 
možno v rámci mezinárodního práva v 
oblasti lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily; vyzývá 
soukromý sektor, zejména finanční, 
pojišťovací a dopravní společnosti, k 
zajišťování služeb pro humanitární 
subjekty, které poskytují humanitární 
pomoc, a to i na územích, na něž se 
vztahují sankce EU, a zároveň plně 
dodržovat humanitární výjimky a výjimky 
stanovené v právních předpisech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 

25. znovu potvrzuje, že činnosti všech 
společností, ať již působí v tuzemsku, nebo 
přes hranice, musí být plně v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit nástroj, kterým bude možno v 
rámci mezinárodního práva v oblasti 
lidských práv regulovat činností 
nadnárodních korporací a jiných 
společností; připomíná všem zemím, aby 
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uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily;

uplatňovaly obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, a vyzývá ty 
členské státy EU, které dosud nepřijaly 
národní akční plány pro obchodní práva, 
aby tak co nejdříve učinily; zdůrazňuje, 
že je třeba zlepšit přístup obětí 
nesprávného počínání společností 
k soudní nápravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh na dodržování 
transparentnosti a náležité péče v oblasti 
lidských práv a ochrany životního 
prostředí, který vyzývá společnosti 
k dodržování lidských práv a ochraně 
životního prostředí v rámci jejich 
globálních hodnotových řetězců 
a operací; zdůrazňuje, že oběti porušení ze 
strany podniků musí mít lepší přístup 
k prostředkům právní nápravy podle 
nových právních předpisů; konstatuje, 
že je zapotřebí závazných právních 
předpisů EU, které zajistí ochranu 
jednotlivců, komunit, pracovníků, 
obránců lidských práv a jejich zástupců, a 
také ochranu životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 421
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že pokrok v oblasti 
lidských práv a demokratických zásad, 
včetně doložek o podmíněnosti lidských 
práv v mezinárodních dohodách, musí být 
podporován v rámci všech politik EU s 
vnějším rozměrem, včetně politiky 
obchodní;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Isabel Wiseler-Lima

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. kromě toho opětovně zdůrazňuje, 
že je důležité, aby byla prosazována 
sociální odpovědnost podniků a aby 
evropské podniky hrály vedoucí úlohu při 
prosazování mezinárodních standardů v 
oblasti podnikání a lidských práv; 
zdůrazňuje, že spolupráce mezi 
lidskoprávními a podnikatelskými 
organizacemi posiluje postavení místních 
aktérů a podporuje občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. požaduje systém povinného 
odškodnění v případě hospodářských nebo 
obchodních činností společnosti, které 
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porušují základní lidská práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 424
Bettina Vollath

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje, že testy náležité péče 
v oblasti lidských práv by měly být trvalé 
a měly by být prováděny co nejdříve, 
rozhodně vždy, když se vytváří nová 
podnikatelská činnost, neboť rizika pro 
lidská práva se mohou změnit v důsledku 
rozvoje obchodních činností společnosti 
a změny podnikatelského prostředí; rizika 
pro lidská práva se mohou zvyšovat nebo 
snižovat v době, kdy se uzavírají smlouvy 
a jiné dohody, nebo jim je možné zabránit, 
když dojde k fúzím nebo převzetím;

Or. de

Pozměňovací návrh 425
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá EU, aby v rámci dialogu se 
třetími zeměmi – zejména těmi, v nichž se 
realizují velké projekty, a konkrétně 
v případech, kdy jsou tyto projekty 
financovány investory, bankami nebo 
programy pomoci z EU –, zajistila, aby 
příslušné orgány měly nebo vytvořily 
jasný a závazný regulační rámec, jehož se 
musí soukromé vojenské a bezpečnostní 
podniky držet, a jehož provádění je 
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pravidelně a transparentně sledováno, 
a to i ve spolupráci s občanskou 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. požaduje záruku, aby v rámci 
vyjádření odporu proti rozsáhlým 
hospodářským projektům byla dodržována 
práva na společenský protest a pokojné 
shromažďování; odsuzuje jakoukoli 
formu restrikce a požaduje, aby v zemích, 
s nimiž jsou udržovány obchodní vztahy, 
nedocházelo k opakovanému nebo 
pokračujícímu zneužívání ze strany 
policejních složek a aby právní předpisy, 
které tato práva omezují nebo odstraňují, 
nebyly schvalovány nebo uplatňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Evropskou investiční banku 
a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, 
aby u předkladatelů projektů zajistily plné 
dodržování jejich povinností coby 
zapojených zúčastněných stran tak, aby se 
procesů plánování, hodnocení 
a monitorování smysluplně účastnila 
veřejnost a probíhaly konzultace, a aby 
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posílily sledování všech projektů, které 
financují, začlenily tyto náklady 
do plánování svých operací od začátku 
projektového cyklu a do smluv se 
zákazníky zahrnuly sankce v případě 
nedodržení nebo nerespektování těchto 
ochranných mechanismů; vyzývá EU, aby 
prostřednictvím EIB a EBRD důkladněji 
kontrolovala činnosti, které financuje, 
pokud jde o dodržování lidských práv, 
a aby zajistila plnou odpovědnost za jejich 
porušování;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyzývá Evropskou investiční banku 
(EIB), aby zajistila zavedení stabilních 
ochranných mechanismů s cílem zaručit, 
že předkladatelé projektů budou plně 
dodržovat své povinnosti coby zapojené 
zúčastněné strany tak, aby se procesů 
plánování, hodnocení a monitorování 
smysluplně účastnila veřejnost a 
probíhaly konzultace, a aby posílila 
sledování všech projektů, které financuje, 
začlenila tyto náklady do plánování svých 
operací od začátku projektového cyklu 
a do smluv se zákazníky zahrnula sankce 
v případě nedodržení nebo nerespektování 
těchto ochranných mechanismů; vyzývá 
EU, aby důkladněji sledovala činnosti 
financované EIB, pokud jde o dodržování 
lidských práv, a aby zajistila plnou 
odpovědnost za jejich porušování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
ESVČ stanovila rámec pro podávání 
výročních zpráv, které Evropská investiční 
banka (EIB) podává o svých operacích 
mimo EU s ohledem na dodržování 
obecných zásad, kterými se řídí vnější 
činnost Unie, jak je uvedeno v článku 21 
Smlouvy o EU a strategickém rámci a 
akčním plánu EU pro lidská práva a 
demokracii; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila, aby projekty podporované EIB 
byly v souladu s politikou a závazky EU 
v oblasti lidských práv a aby existovaly 
mechanismy odpovědnosti, jimiž mohou 
jednotlivci upozorňovat na porušování 
práv v souvislosti s činnostmi EIB; vyzývá 
EIB, aby svou politiku týkající se 
sociálních norem dále rozvíjela do politiky 
lidských práv v oblasti bankovnictví; 
požaduje, aby do hodnocení projektů EIB 
byly začleněny ukazatele týkající se 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 

vypouští se
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normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

26. opakovaně vyjadřuje svou podporu 
systematickému vkládání doložek 
o lidských právech do mezinárodních 
dohod mezi EU a třetími zeměmi, včetně 
dohod o obchodu a investicích; vyzývá 
Komisi, aby systematicky sledovala 
provádění těchto doložek a aby 
Parlamentu pravidelně předkládala 
zprávy o dodržování lidských práv 
v partnerských zemích; staví se kladně 
k systému všeobecných preferencí GSP+ 
jakožto prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; konstatuje, že posílené a účinné 
mechanismy sledování by mohly posílit 
pákový potenciál režimů obchodních 
preferencí v reakci na porušování 
lidských práv; využívá příležitosti k revizi 
nařízení s cílem lépe posoudit dopady 
všeobecného systému preferencí na lidská 
práva a posílit vazbu mezi poskytováním 
obchodních preferencí a porušováním 
lidských práv, k němuž dochází v určitých 
odvětvích nebo v částech dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích a v zemích více 
ohrožených změnou klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 434
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích a v zemích více 
ohrožených změnou klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Peter van Dalen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
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rozvojových zemích; rozvojových zemích; zdůrazňuje, že země 
mimo EU, které využívají výhod programu 
GSP+, musí dosáhnout pokroku v plném 
rozsahu lidských práv, včetně svobody 
vyznání, a nesmí jednoduše předpokládat, 
že program GSP+ bude automaticky 
prodloužen;

Or. nl

Pozměňovací návrh 436
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích;

26. staví se kladně k systému 
všeobecných preferencí GSP+ jakožto 
prostředku ke stimulaci účinného 
provádění 27 hlavních mezinárodních 
úmluv o lidských právech a pracovních 
normách; uvědomuje si, že globální 
hodnotové řetězce přispívají k posílení 
základních pracovních norem, norem v 
oblasti životního prostředí a sociálních 
norem a představují příležitost z hlediska 
udržitelného pokroku, a to zejména v 
rozvojových zemích; vyzývá Komisi, aby 
systémy GSP+ přezkoumala a lépe 
monitorovala a zajistila tak dodržování 
norem v oblasti lidských práv ze strany 
přijímajících zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že do dohod o volném 
obchodu se třetími zeměmi se nepodařilo 
začlenit doložky o lidských právech, 
jelikož tyto dohody vedly dokonce k 
porušování základních hospodářských a 
sociálních práv a zejména k ochuzování 
dotčeného obyvatelstva a k zabírání zdrojů 
nadnárodními podniky; dále se domnívá, 
že před uzavřením rámcové dohody jsou 
nezbytné mechanismy kontroly ex ante, 
které podmiňují uzavření dohody jako 
základní prvek dohody, stejně jako 
následné kontrolní mechanismy, které 
umožňují konkrétní porušování 
uvedených ustanovení, až po pozastavení 
platnosti dohody; domnívá se, že kromě 
těchto doložek je nutné ustavit nové formy 
spolupráce s cílem umožnit hospodářský a 
sociální rozvoj třetích zemí dle potřeb 
jejich obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá, že v Kanadě existuje nezávislý 
veřejný ochránce práv pro odpovědný 
podnik, který bude pověřen vyšetřováním 
obvinění kanadských podniků 
z porušování lidských práv v zahraničí; 
vyzývá EU a její členské státy, aby zvážily 
následování příkladu této povzbudivé 
iniciativy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu;

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o dezinformace, 
hromadné sledování, falešné zprávy, 
nenávistné verbální projevy, omezení 
podporovaná státem a zneužívání umělé 
inteligence, a nalézt tu správnou rovnováhu 
mezi lidskými právy a jinými legitimními 
ohledy, jako je bezpečnost nebo boj proti 
trestné činnosti, terorismu a extremismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu;

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, dezinformace a zneužívání 
umělé inteligence, a dále poukazuje na 
nové hrozby, které představují tyto 
technologie pro obránce lidských práv, 
protože jejich činnost může být 
kontrolována, omezována a mařena, a 
domnívá se, že je třeba nalézt tu správnou 
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rovnováhu mezi lidskými právy a zejména 
právem na soukromí a jinými legitimními 
ohledy, jako je bezpečnost nebo boj proti 
trestné činnosti, terorismu a extremismu; 
vyzývá EU a členské státy, aby zajistily 
plnou náležitou péči, pokud jde o lidská 
práva a řádné prověřování vývozu 
evropské technologie dohledu a technické 
pomoci; vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly s vládami třetích zemí 
s cílem ukončit represivní postupy 
a právní předpisy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a boje proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu;

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu; vyjadřuje obavy 
ohledně stále rostoucího využívání 
určitých technologií kybernetického 
dohledu s dvojím užitím, které je 
namířeno proti obráncům lidských práv, 
novinářům a politickým oponentům; 
v této souvislosti připomíná nařízení (ES) 
č. 428/2009, kterým se zavádí režim pro 
kontrolu zboží dvojího užití, a potřebu 
každoročně aktualizovat jeho přílohu I, 
která uvádí kontrolované položky;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 442
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu;

27. zdůrazňuje, že je důležité 
vypracovat strategii EU, jak využít nové 
technologie, například umělou inteligenci, 
ve službě lidem a jak se vyrovnat s tím, že 
nové technologie mohou být hrozbou pro 
lidská práva, ať již jde o hromadné 
sledování, falešné zprávy, dezinformace a 
zneužívání umělé inteligence, a nalézt tu 
správnou rovnováhu mezi lidskými právy a 
jinými legitimními ohledy, jako je 
bezpečnost nebo boj proti trestné činnosti, 
terorismu a extremismu; znovu upozorňuje 
na význam svobody projevu na internetu i 
mimo něj, vzhledem k tomu, že tato 
svoboda podporuje kulturu pluralismu; 
zdůrazňuje, že jakékoli omezování výkonu 
této svobody na internetu i mimo něj, jako 
je odstraňování online obsahu, musí být 
výjimečné, stanovené zákonem a 
odůvodněné rozhodnutím soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá EU a členské státy EU, aby 
zajistily plnou náležitou péči, pokud jde 
o lidská práva a řádné prověřování vývozu 
evropské technologie dohledu a technické 
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pomoci; vyzývá EU a členské státy EU, 
aby spolupracovaly s vládami třetích zemí 
s cílem ukončit represivní postupy 
a právní předpisy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a boje proti terorismu; je však 
znepokojen rostoucím počtem dohod o 
soudní a policejní spolupráci se zeměmi, 
které nedodržují lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá EU a členské státy EU, aby 
zajistily plnou náležitou péči, pokud jde 
o lidská práva a řádné prověřování vývozu 
evropské technologie dohledu a technické 
pomoci; vyzývá EU a členské státy, aby 
spolupracovaly s vládami třetích zemí 
s cílem ukončit represivní postupy 
a právní předpisy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a boje proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyjadřuje znepokojení nad 
rostoucím využíváním digitálního dohledu 
s cílem vyhrožovat mimo jiné obráncům 
lidských práv, novinářům a právníkům, 
zastrašovat je a útočit na ně;
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Or. en

Pozměňovací návrh 446
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná své usnesení ze dne 27. 
února 2014 o používání bezpilotních 
letounů vybavených zbraněmi; vyjadřuje 
vážné obavy v souvislosti s používáním 
bezpilotních letounů vybavených 
zbraněmi, aniž by pro to existoval 
mezinárodní právní rámec; vyzývá EU, 
aby urychleně vypracovala právně 
závazný rámec pro používání bezpilotních 
letounů vybavených zbraněmi s cílem 
zajistit, aby se členské státy v souladu se 
svými právními závazky nedopouštěly 
nezákonného cíleného zabíjení ani 
takovéto zabíjení neumožňovaly jiným 
státům; dále vyzývá Komisi, aby v 
budoucnu Parlament pravidelně a řádně 
informovala o všech případech, kdy jsou 
finanční prostředky EU využívány na 
projekty v oblasti výzkumu a vývoje 
související s výrobou bezpilotních 
letounů; vyzývá k provádění posouzení 
dopadu na lidská práva v případě dalších 
projektů zaměřených na vyvíjení 
bezpilotních letounů; naléhavě vyzývá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, aby zakázala vývoj, výrobu 
a používání plně autonomních zbraní, 
které umožňují vést útoky bez zásahu lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Tudor Ciuhodaru
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Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje potřebu účinné 
digitální spolupráce mezi vládami, 
soukromým sektorem, občanskou 
společností, akademickou a technickou 
obcí, sociálními partnery a dalšími 
zúčastněnými stranami v zájmu zajištění 
bezpečné a inkluzivní digitální 
budoucnosti pro všechny v souladu 
s mezinárodními právními předpisy 
v oblasti lidských práv a v úzké shodě 
s ustanoveními a opatřeními OSN 
týkajícími se bezpečnosti, technologie, 
udržitelného rozvoje a diplomacie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce a 
partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto 
jít ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také s 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
které vedou k velké destabilizaci v zemích 
příjezdu, jimiž jsou islámský terorismus, 
války, konflikty, pronásledování, sítě 
organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce a 
partnerství s příslušnými třetími zeměmi;
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většími investicemi v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, 
pronásledování, sítě organizátorů 
nelegální migrace, obchodování s lidmi, 
pašeráctví a změna klimatu; žádá, aby 
byla věnována pozornost vnějšímu 
rozměru uprchlické krize a mj. byla 
nalezena trvalá řešení konfliktů budováním 
spolupráce a partnerství s příslušnými 
třetími zeměmi; trvá na tom, že 
uplatňování globálních paktů o migraci a 
uprchlících musí proto jít ruku v ruce s 
uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak je 
vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi v 
rozvojových zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků; 
žádá, aby byla věnována pozornost 
vnějšímu rozměru migrační krize a mj. 
byla nalezena trvalá řešení konfliktů 
budováním spolupráce a partnerství s 
příslušnými třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, 
pronásledování, sítě organizátorů 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
podniknout účinné kroky v souladu 
s globálním paktem o uprchlících;
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nelegální migrace, obchodování s lidmi, 
pašeráctví a změna klimatu; žádá, aby 
byla věnována pozornost vnějšímu 
rozměru uprchlické krize a mj. byla 
nalezena trvalá řešení konfliktů 
budováním spolupráce a partnerství 
s příslušnými třetími zeměmi; trvá na tom, 
že uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích;

a) s cílem zmírnit tlak na hostitelské 
země a komunity;
b) zvýšit soběstačnost uprchlíků;
c) rozšířit přístup k řešením ve třetích 
zemích;
d) podporovat v zemích původu 
podmínky pro bezpečný a důstojný návrat;
e) žádá EU a její členské státy, aby 
zvýšily humanitární pomoc pro nuceně 
vysídlené osoby;
f) žádá EU a její členské státy, aby 
poskytovaly podporu hostitelským 
komunitám uprchlíků, a to nad rámec 
standardních programů rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit faktory nucené migrace, jimiž jsou 
války, konflikty, pronásledování, sítě 
organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
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klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

klimatu; žádá, aby byla nalezena trvalá 
řešení konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
je přesvědčen, že dodržování 
mezinárodních právních předpisů 
týkajících se uprchlíků a lidských práv je 
základním stavebním kamenem pro 
spolupráci se třetími zeměmi; trvá na tom, 
že uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích; žádá Radu 
a Komisi, aby stanovily zvláštní 
koordinovaný postup udělování 
humanitárních víz žadatelům o azyl;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou občanské a zástupné války, 
etnické konflikty, politické nebo 
náboženské pronásledování, sítě 
organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
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zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také s 
většími investicemi v rozvojových zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou totalitní režimy, diktatury, 
krutovlády, války, konflikty, 
pronásledování, sítě organizátorů nelegální 
migrace, obchodování s lidmi a pašeráctví; 
žádá, aby byla věnována pozornost 
vnějšímu rozměru uprchlické krize a mj. 
byla nalezena trvalá řešení konfliktů 
budováním spolupráce a partnerství 
s příslušnými třetími zeměmi; trvá na tom, 
že uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích;

Or. es

Pozměňovací návrh 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví, změna 
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klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

klimatu a chudoba, a vytvořit legální trasy 
a kanály migrace a usnadnit dobrovolný 
návrat, pokud to je možné; považuje proto 
za důležité, aby prostředky na rozvoj 
a spolupráci nebyly odkloněny od těchto 
cílů a zaměřeny na zablokování a kontroly 
hranic, aniž by bylo skutečně zaručeno 
plné respektování lidských práv; žádá 
proto, aby byla věnována pozornost 
vnějšímu rozměru uprchlické krize a byla 
nalezena trvalá řešení konfliktů budováním 
spolupráce a partnerství s příslušnými 
třetími zeměmi; trvá na tom, že 
uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu, a nalézt dlouhodobá řešení 
založená na respektování lidských práv 
a důstojnosti; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
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zemích; s většími investicemi v rozvojových 
zemích; žádá EU a její členské státy, aby 
finanční prostředky třetím zemím na 
spolupráci v oblasti migrace přidělovaly 
zcela transparentně a aby zajistily, že 
z této spolupráce netěží orgány zapojené 
do porušování lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s třetími zeměmi, které 
dodržují mezinárodní právní předpisy 
v oblasti lidských práv a uprchlíků; 
zdůrazňuje, že je důležité pomáhat třetím 
zemím, zejména zemím původu a tranzitu, 
při zlepšování situace v oblasti lidských 
práv při řízení migrace; trvá na tom, že 
uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Fabio Massimo Castaldo
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví, 
ekonomická nerovnost a změna klimatu; 
žádá, aby byla věnována pozornost 
vnějšímu rozměru uprchlické krize a mj. 
byla nalezena trvalá řešení konfliktů 
budováním spolupráce a partnerství 
s příslušnými třetími zeměmi; trvá na tom, 
že uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto jít 
ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru azylové krize 
a mj. byla nalezena trvalá řešení konfliktů 
budováním spolupráce a partnerství 
s příslušnými třetími zeměmi; trvá na tom, 
že uplatňování globálních paktů o migraci 
a uprchlících musí proto jít ruku v ruce 
s uskutečňováním Agendy 2030 OSN, jak 
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2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

je vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, a také s většími investicemi 
v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
trvá na tom, že uplatňování globálních 
paktů o migraci a uprchlících musí proto 
jít ruku v ruce s uskutečňováním Agendy 
2030 OSN, jak je vytyčena ve 
Strategických rozvojových cílech, a také 
s většími investicemi v rozvojových 
zemích;

28. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
řešit základní příčiny migračních toků, 
jimiž jsou války, konflikty, pronásledování, 
sítě organizátorů nelegální migrace, 
obchodování s lidmi, pašeráctví a změna 
klimatu; žádá, aby byla věnována 
pozornost vnějšímu rozměru uprchlické 
krize a mj. byla nalezena trvalá řešení 
konfliktů budováním spolupráce 
a partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 
v této souvislosti uznává význam 
uskutečňování Agendy 2030 OSN, jak je 
vytyčena ve Strategických rozvojových 
cílech, které musí jít ruku v ruce s většími 
investicemi v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. odsuzuje úmrtí ve Středozemním 
moři a odmítá porušování lidských práv, 
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jehož oběťmi jsou uprchlíci a migranti; 
vyjadřuje politování nad tím, že někteří 
z nich byli dokonce vráceni na hranice 
nebo byli vyhoštěni do míst, kde byl jejich 
život ohrožen, a to v rozporu 
s mezinárodním právem, včetně práva na 
azyl; odsuzuje uzavření bezpečných 
přístavů a útoky na nevládní organizace, 
které těmto lidem pomáhají, jako jsou 
diskreditační kampaně a stále častější 
soudní stíhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
vypracovat na úrovni EU důraznější 
strategie pro řešení problémů týkajících se 
migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, a to 
v souladu s mezinárodním právem 
v oblasti lidských práv a základní lidské 
důstojnosti; žádá EU a její členské státy, 
aby zaručily humanitární koridory 
a vydávaly humanitární víza; zdůrazňuje, 
že humanitární pomoc, zejména 
v souvislosti s pátracími a záchrannými 
operacemi, by nikdy neměla být 
kriminalizována; vyzývá členské státy EU, 
aby schválily revizi dublinského nařízení 
a podporovaly legální migraci v duchu 
spolupráce a spravedlivého sdílení zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že hlavní mezinárodní 
smlouvy o lidských právech uznávají 
práva všech lidských bytostí, včetně 
migrantů a uprchlíků, bez ohledu na 
jejich právní postavení, a zavazují státy 
k jejich dodržování, včetně základní 
zásady nenavracení; naléhavě vyzývá 
členské státy a EU, aby zajistily 
dodržování lidských práv při řízení 
migrace; naléhavě žádá Komisi, aby 
vypracovala přístup k migraci založený na 
lidských právech a zdokonalila nástroje 
EU s cílem zakázat stíhání osob 
a organizací občanské společnosti, které 
z humanitárních důvodů pomáhají 
migrantům, a odrazovat od takového 
stíhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. znovu vyzývá EU, aby zajistila, aby 
veškeré dohody o spolupráci v oblasti 
migrace a dohody o zpětném přebírání 
osob se státy, které nejsou členy EU, byly 
v souladu s mezinárodními právními 
předpisy týkajícími se lidských práv 
a uprchlíků a mezinárodním námořním 
právem, zejména s Úmluvou o právním 
postavení uprchlíků; trvá na tom, že je 
třeba začlenit předběžné hodnocení, jakož 
i monitorovací mechanismy, které by 
umožnily zhodnotit dopad spolupráce se 
třetími zeměmi v oblasti lidských práv na 
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migraci; v této souvislosti žádá EU, aby 
zvýšila transparentnost a zajistila 
parlamentní kontrolu a demokratický 
dohled nad těmito dohodami; zdůrazňuje, 
že je třeba oddělit rozvojovou spolupráci 
od spolupráce v oblasti zpětného přebírání 
osob nebo řízení migrace; trvá na tom, 
aby do všech činností agentury Frontex 
a EASO byla začleněna problematika 
lidských práv a aby byla tato problematika 
monitorována;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. žádá členské státy, aby dodržovaly 
zásadu nenavracení v případě zemí, 
v nichž by mohly být ohroženy život 
a svoboda osob; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit rámce pro ochranu migrantů, 
zejména prostřednictvím otevření 
bezpečných a legálních cest pro migranty 
a udělování humanitárních víz;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. žádá EU, aby využívala partnerství 
se třetími zeměmi k dodržování 
mezinárodního práva a aby zajistila 
dodržování lidských práv, a to zejména 
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s ohledem na situaci vnitřně vysídlených 
osob, aby zvýšila své zapojení do 
předcházení konfliktům a podpořila 
iniciativu UNHCR k ukončení absence 
státní příslušnosti v EU i mimo ni do roku 
2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Miguel Urbán Crespo

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. žádá EU a její členské státy, aby 
byly zcela transparentní ohledně 
přidělování finančních prostředků ze 
třetích zemí na spolupráci v oblasti 
migrace a aby zajistily, aby z této 
spolupráce netěžily přímo ani nepřímo 
bezpečnostní, policejní nebo justiční 
systémy zapojené do porušování lidských 
práv; žádá EU a její členské státy, aby 
nezahrnovaly prostředky pro přijímání 
uprchlíků nebo migrantů nebo pro 
politiky na kontrolu nebo navracení 
migrantů do oficiální rozvojové pomoci 
a neuplatňovaly u pomoci v této oblasti 
žádné podmínky; odsuzuje zejména 
podmíněnost pomoci poskytované určitým 
zemím prostřednictvím dohod o zpětném 
přebírání osob a násobení jednání v této 
oblasti; požaduje pozastavení všech dohod 
o zpětném přebírání se zeměmi, které 
nedodržují lidská práva, a všech jednání 
o těchto dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. Environmentální a přírodní 
katastrofy a změna klimatu
Zdůrazňuje, že podle odhadů OSN bude 
v důsledku změny životního prostředí do 
roku 2050 vysídlena řada osob; připomíná 
povinnosti a odpovědnost států a jiných 
odpovědných subjektů za zmírňování 
dopadů změny klimatu a předcházení 
jejímu negativnímu dopadu na lidská 
práva; vítá úsilí mezinárodního 
společenství o prosazování propojení 
otázek environmentálních a přírodních 
katastrof a změny klimatu s lidskými 
právy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. žádá EU, aby se aktivně podílela 
na debatě o pojmu „osoby vysídlené kvůli 
klimatu“, včetně možného právního 
vymezení tohoto pojmu v mezinárodním 
právu či v jakékoli právně závazné 
mezinárodní dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve 
světě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
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získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy, politických 
stran, nezávislých sdělovacích prostředků, 
parlamentů a občanské společnosti v jejich 
úsilí o prosazování demokratizace; vyzývá 
k transparentnímu přidělování finančních 
prostředků a monitorování jejich 
využívání na příslušné činnosti; v této 
souvislosti bere s uspokojením na vědomí 
důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě; vítá 
jednání Rady o závěrech o demokracii 
jakožto zahájení aktualizace a posílení 
přístupu EU k posilování demokracie 
a žádá členské státy EU, aby navýšily 
finanční prostředky pro Evropskou nadaci 
pro demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy, politických 
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společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

stran, nezávislých sdělovacích prostředků, 
parlamentů a občanské společnosti v jejich 
úsilí o prosazování demokratizace; v této 
souvislosti bere s uspokojením na vědomí 
důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě; vítá 
jednání Rady o závěrech o demokracii 
jakožto zahájení aktualizace a posílení 
přístupu EU k posilování demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace způsobem zohledňujícím 
kontext, přičemž přihlíží ke kulturnímu a 
vnitrostátnímu prostředí dotčených třetích 
zemí s cílem posílit dialog a partnerství; 
v této souvislosti bere s uspokojením na 
vědomí důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
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dalších demokratizačních procesů ve světě; rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; požaduje, aby bylo 
vynakládáno úsilí s cílem zajistit 
transparentnost při přidělování 
finančních prostředků a monitorování 
jejich využívání na dotčené činnosti; 
v této souvislosti bere s uspokojením na 
vědomí důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 



PE642.989v01-00 152/160 AM\1191416CS.docx

CS

Köster, Petras Auštrevičius

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; připomíná, že lidská práva 
jsou základním kamenem 
demokratizačních procesů; v této 
souvislosti bere s uspokojením na vědomí 
důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; připomíná, že lidská práva 
jsou základním kamenem 
demokratizačních procesů; v této 
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východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

souvislosti bere s uspokojením na vědomí 
důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; připomíná, že lidská práva 
jsou základním kamenem 
demokratizačních procesů a v této 
souvislosti bere s uspokojením na vědomí 
důsledné úsilí Evropské nadace pro 
demokracii v zemích východního a jižního 
sousedství EU v zájmu prosazování 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 479
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
západního Balkánu a východního 
a jižního sousedství EU v zájmu 
prosazování evropské integrace, 
demokracie a dodržování základních práv 
a svobod; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
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společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
žádá Radu, aby zvážila rozšíření mandátu 
Evropské nadace pro demokracii rovněž 
na země Střední a Latinské Ameriky 
a poskytla k tomu dostatečné finanční 
prostředky; připomíná, že zkušenosti 
a ponaučení získaná při procesech 
přechodu k demokracii v rámci politiky 
rozšíření a sousedství by mohly kladně 
přispívat k identifikaci osvědčených 
postupů, které by bylo možné využít 
k podpoře a posílení dalších 
demokratizačních procesů ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
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dalších demokratizačních procesů ve světě; dalších demokratizačních procesů ve světě; 
v tomto ohledu zdůrazňuje úlohu 
vzdělávání v oblasti lidských práv 
a demokratizace jako zásadního nástroje 
k posílení těchto hodnot jak v Evropské 
unii, tak mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě;

29. zdůrazňuje, že by EU měla 
pokračovat v aktivní podpoře 
demokratických a účinných institucí 
zabývajících se lidskými právy a občanské 
společnosti v jejich úsilí o prosazování 
demokratizace; v této souvislosti bere 
s uspokojením na vědomí důsledné úsilí 
Evropské nadace pro demokracii v zemích 
východního a jižního sousedství EU 
v zájmu prosazování demokracie 
a dodržování základních práv a svobod; 
připomíná, že zkušenosti a ponaučení 
získaná při procesech přechodu 
k demokracii v rámci politiky rozšíření 
a sousedství by mohly kladně přispívat 
k identifikaci osvědčených postupů, které 
by bylo možné využít k podpoře a posílení 
dalších demokratizačních procesů ve světě; 
v tomto ohledu zdůrazňuje úlohu 
vzdělávání zaměřeného na lidská práva 
a demokratizaci jako zásadního nástroje 
k posílení těchto hodnot jak v Evropské 
unii, tak mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. žádá EU, aby vypracovala politický 
rámec EU vymezující strategii, cíle 
a přístup evropské podpory demokracie 
s cílem zajistit větší jasnost pro tvorbu 
politik; zdůrazňuje, že je důležité přijmout 
specifická pravidla financování pro 
programy EU na podporu demokracie 
s přihlédnutím k povaze demokratických 
změn; poukazuje na potřebu investovat do 
odpovídajících zdrojů, aby bylo možné 
lépe koordinovat programy na podporu 
demokracie a politické priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám;

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; připomíná důležitost kroků 
náležitě navazujících na zprávy 
a doporučení misí pro sledování voleb jako 
způsobu, jak zvýšit jejich vliv a posílit 
podporu, kterou EU v dotčených zemích 
poskytuje demokratickým normám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám;

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám; naléhavě vyzývá 
k tomu, aby v návaznosti na případy 
brutálních činů páchaných na 
představitelích etnických a národnostních 
menšin během volebního procesu byly 
vlády motivovány k tomu, aby na základě 
kvót zaručily místa pro zastoupení 
menšin, a zajistily tak demokratické volby 
v těchto zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
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pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám;

pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat demokracii v průběhu 
celého volebního cyklu prostřednictvím 
dlouhodobých a flexibilních programů, 
které odrážejí povahu demokratických 
změn;
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Pozměňovací návrh 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám;

30. znovu připomíná, že pozitivně 
hodnotí to, že EU bez ustání podporuje 
volební procesy a poskytuje pomoc při 
volbách a podporu místním 
pozorovatelům; v této souvislosti vítá 
a plně podporuje práci skupiny pro 
podporu demokracie a koordinaci voleb, 
která působí v Evropském parlamentu; 
připomíná důležitost kroků náležitě 
navazujících na zprávy a doporučení misí 
pro sledování voleb jako způsobu, jak 
zvýšit jejich vliv a posílit podporu, kterou 
EU v dotčených zemích poskytuje 
demokratickým normám; zdůrazňuje, že je 
třeba podporovat demokracii v průběhu 
celého volebního cyklu prostřednictvím 
dlouhodobých a flexibilních programů, 
které odrážejí povahu demokratických 
změn;
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