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Pozmeňujúci návrh 227
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na správu vecí 
verejných a priestor občianskej spoločnosti 
na celom svete, a aby systematicky 
všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 
zastáva názor, že súčinnosť medzi 
Komisiou, ESVČ a Parlamentom by sa 
mala v tejto veci posilniť;

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na demokratickú 
správu vecí verejných a priestor občianskej 
spoločnosti na celom svete, a to bez 
výnimky, a aby systematicky všetkými 
vhodnými prostriedkami reagovali na 
politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 
zastáva názor, že súčinnosť medzi 
Komisiou, ESVČ a Parlamentom by sa 
mala v tejto veci posilniť; víta 
nedoceniteľnú pomoc poskytovanú 
organizáciám občianskej spoločnosti na 
celom svete prostredníctvom európskeho 
nástroja pre demokraciu a ľudské práva, 
ktorý je naďalej hlavným nástrojom 
Európskej únie na vykonávanie jej 
vonkajšej politiky v oblasti ľudských práv; 
vyzýva na ďalšie zlepšenie financovania 
občianskej spoločnosti a ľudských práv 
v rámci nadväzujúceho globálneho 
nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
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naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na správu vecí 
verejných a priestor občianskej spoločnosti 
na celom svete, a aby systematicky 
všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 
zastáva názor, že súčinnosť medzi 
Komisiou, ESVČ a Parlamentom by sa 
mala v tejto veci posilniť;

naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na správu vecí 
verejných a priestor občianskej spoločnosti 
na celom svete, a aby systematicky 
všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na správu vecí 
verejných a priestor občianskej spoločnosti 
na celom svete, a aby systematicky 
všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 
zastáva názor, že súčinnosť medzi 
Komisiou, ESVČ a Parlamentom by sa 
mala v tejto veci posilniť;

16. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
naďalej pozorne monitorovali vývoj, ktorý 
má negatívny vplyv na správu vecí 
verejných a priestor občianskej spoločnosti 
na celom svete, a aby systematicky 
všetkými vhodnými prostriedkami 
reagovali na politiky a legislatívne zmeny 
autoritárskych vlád, ktoré sú zamerané na 
oslabenie správy založenej na základných 
demokratických zásadách a na zmenšenie 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 230
Miguel Urbán Crespo



PE642.989v01-00 6/163 AM\1191416SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyjadruje nesúhlas s tým, že sa 
v mnohých krajinách ľuďom upiera 
právo na pokojné demonštrovanie, a to 
právnymi, administratívnymi a inými 
opatreniami ako využívanie sily, 
obťažovanie a svojvoľné zadržiavanie; 
zdôrazňuje, že v roku 2018 došlo 
k zatknutiu stoviek pokojných 
demonštrantov, pričom mnohí z nich boli 
vystavení zlému zaobchádzaniu 
a svojvoľnému zadržiavaniu a museli 
zaplatiť vysoké pokuty na základe 
súdnych procesov, v ktorých neboli 
zaručené minimálne procesné normy; 
požaduje rešpektovanie práv na slobodu 
zhromažďovania, združovania a prejavu, 
ktoré sú zaručené medzinárodnými 
normami a zmluvami OSN, a vyzýva 
vlády, aby proti pokojne protestujúcim 
nepoužívali silu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Andrius Kubilius

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozhodnutie umožniť návrat delegácie 
Ruskej federácie do Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy nebolo 
spojené so skutočným pokrokom v oblasti 
ľudských práv v Rusku a na územiach 
okupovaných alebo ovládaných ruskými 
silami; pripomína, že Rusko zaväzujú jeho 
medzinárodné záväzky ako člena Rady 
Európy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je potrebné 
udržiavať dialóg a spoluprácu 
s mimovládnymi organizáciami 
a občianskou spoločnosťou, čo je 
nevyhnutné pre ďalší riadny rozvoj 
ľudských práv a demokracie a pre ich 
rešpektovanie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je odhodlaný presadzovať väčšiu 
transparentnosť demokratických 
procesov, najmä financovania politických 
a tematických kampaní rôznymi 
neštátnymi subjektmi1a; 
__________________
1a Závery Rady o demokracii, ktoré Rada 
prijala na svojom 3720. zasadnutí, ktoré 
sa konalo 14. októbra 2019.

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, svojvoľným 
zatýkaním, prípadmi mučenia a vraždami; 
požaduje podporné kroky zamerané na boj 
proti beztrestnosti a presadzovanie 
zodpovednosti, a to najmä v tých 
regiónoch, kde dynamika beztrestnosti 
odmeňuje tých, ktorí majú najväčšiu 
zodpovednosť, a oslabuje obete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia a vraždami; 
požaduje podporné kroky zamerané na boj 
proti beztrestnosti a presadzovanie 
zodpovednosti, a to najmä v tých 
regiónoch, kde dynamika beztrestnosti 
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odmeňuje tých, ktorí majú najväčšiu 
zodpovednosť, a oslabuje obete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia, a to najmä 
voči príslušníkom etnických, rasových, 
náboženských, politických alebo 
kultúrnych menšín;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
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obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia; zdôrazňuje 
tiež, že konflikty často veľmi výrazne 
zasahujú do života menšín 
a marginalizovaných skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia; zdôrazňuje 
tiež, že konflikty často veľmi výrazne 
zasahujú do života menšín 
a marginalizovaných skupín;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
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rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia; zdôrazňuje 
tiež, že konflikty často veľmi výrazne 
zasahujú do života menšín 
a marginalizovaných skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Bert-Jan Ruissen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia;

17. zdôrazňuje súvislosť medzi 
nárastom porušovania ľudských práv a 
rozsiahlou beztrestnosťou a nedostatkom 
zodpovednosti v regiónoch a krajinách 
zdevastovaných konfliktmi alebo 
poznačenými politicky motivovaným 
zastrašovaním, diskrimináciou, 
obťažovaním a útokmi, únosmi, násilnými 
policajnými zásahmi, svojvoľným 
zatýkaním a prípadmi mučenia; naliehavo 
žiada výskum vnútroštátnych 
mechanizmov zodpovednosti s cieľom 
riešiť tento nedostatok zodpovednosti 
a prispieť k spravodlivosti, dialógu 
a zmiereniu v týchto krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
využili všetku svoju politickú váhu na to, 
aby zabránili spáchaniu akéhokoľvek 
činu, ktorý by sa mohol považovať za 
genocídu, vojnový zločin alebo zločin 
proti ľudskosti, aby reagovali účinným a 
koordinovaným spôsobom v prípadoch, 
keď k takýmto trestným činom dôjde, aby 
zmobilizovali všetky potrebné prostriedky 
na postavenie všetkých zodpovedných 
osôb pred súd, aby pomáhali obetiam 
a aby podporovali procesy stabilizácie a 
zmierenia; vyzýva medzinárodné 
spoločenstvo, aby vytvorilo nástroje, ktoré 
budú minimalizovať časový odstup medzi 
varovaním a reakciou, s cieľom zabrániť 
vzniku, opakovaniu a vyhroteniu 
násilných konfliktov, ako je napríklad 
systém včasného varovania EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína svoje uznesenia 
odsudzujúce konkrétne prípady 
zodpovednosti za konflikty, ktoré v roku 
2018 spôsobili stovky detských obetí na 
životoch a ktoré boli vedené ako zámerné 
útoky na civilné obyvateľstvo 
a humanitárnu infraštruktúru; naliehavo 
žiada členské štáty EÚ, aby žiadnej strane 
konfliktu nepredávali zbrane ani 
akékoľvek vojenské vybavenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína svoje uznesenia 
odsudzujúce konkrétne prípady 
zodpovednosti za konflikty, ktoré v roku 
2018 spôsobili stovky detských obetí na 
životoch v priebehu zámerných útokov na 
civilné obyvateľstvo a humanitárnu 
infraštruktúru; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty EÚ, aby 
striktne dodržiavali Kódex Európskej únie 
pre vývoz zbraní a najmä aby zastavili 
všetky transfery zbraní, ako aj sledovacích 
a spravodajských zariadení, ktoré môžu 
vlády použiť na potláčanie ľudských 
práv, čo je ešte dôležitejšie v kontexte 
ozbrojeného konfliktu; zdôrazňuje, že 
niektoré členské štáty EÚ patria medzi 
najväčších vývozcov zbraní na svete 
a považuje za nevyhnutné uplatňovať 
a posilňovať medzinárodné normy 
v oblasti predaja zbraní s cieľom zabrániť 
možnosti, aby sa ktorýkoľvek členský štát 
EÚ alebo európsky podnik priamo alebo 
nepriamo podieľal na stupňovaní násilia 
a na financovaní armád alebo skupín 
zapojených do porušovania ľudských 
práv; je dôrazne proti akémukoľvek 
presmerovaniu SZBP smerom k ďalšej 
militarizácii výlučného posilňovania 
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NATO a domnieva sa, že európske politiky 
by sa mali zameriavať výlučne na mier 
a riešenie konfliktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína, že druhé kritérium 
uvedené v spoločnej pozícii 
2008/944/SZBP znamená povinnosť 
členských štátov EÚ preverovať každú 
licenciu na vývoz zbraní z hľadiska 
rešpektovania ľudských práv v krajine 
určenia; vyjadruje poľutovanie nad 
viacerými prípadmi nerešpektovania tohto 
kritéria členskými štátmi EÚ; vyzýva na 
reformu procesu posudzovania projektov 
v oblasti vývozu zbraní, najmä zavedením 
posudzovania rizika na základe celkovej 
situácie v krajine, čím by sa zaviedla 
zásada predbežnej opatrnosti; odporúča 
tiež, aby sa iniciovali diskusie o rozšírení 
druhého kritéria tak, aby zahŕňalo 
ukazovatele demokratickej správy vecí 
verejných, čo by mohlo pomôcť vytvoriť 
ďalšie ochranné opatrenia proti 
nezamýšľaným negatívnym dôsledkom 
vývozu zbraní; trvá na tom, že je potrebná 
úplná transparentnosť a pravidelné 
podávania správ členskými štátmi EÚ 
o ich transferoch zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Bettina Vollath
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Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. čo najdôraznejšie odsudzuje 
útočnú vojnu Turecka, vedenú v rozpore 
s medzinárodným právom, proti severnej 
a východnej Sýrii a najmä používanie 
zakázaných zbraní, ako aj spoluprácu 
tureckej armády s teroristickými milíciami 
a s tým spojené vysídľovanie Kurdov, 
Arménov, sýrskych Arménov 
a príslušníkov iných etnických 
a náboženských skupín v regióne, 
a vyzýva EÚ, aby na kroky Turecka 
reagovala prísnym zbrojným embargom 
a tvrdými hospodárskymi sankciami; 
v tejto súvislosti dôrazne vyzýva EÚ, aby 
požadovala stiahnutie tureckej okupačnej 
armády a s ňou spojených milícií z mesta 
Afrín a návrat a odškodnenie ľudí 
vyhnaných v roku 2018;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 247
Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, 
aby na politickej a medzinárodnej úrovni 
oficiálne uznalo genocídy, napríklad 
genocídu spáchanú proti jazídom 
v irackom mete Sindžár v auguste 2014, 
a aby poskytlo pomoc a opatrenia na 
právne konania týkajúce sa zločinov a na 
obnovu regiónu, a tiež aby zabezpečilo, 
napríklad prostredníctvom civilných 
pozorovateľských misií, aby v budúcnosti 
nedošlo k podobnému prenasledovaniu 
v rozsahu genocídy v Iraku a Sýrii;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 248
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby nabádali všetky členské štáty 
OSN k tomu, aby ratifikovali a vykonávali 
Rímsky štatút MTS, a vyjadruje sklamanie 
nad prípadmi a hrozbami odstúpenia od 
tohto štatútu; vyzýva tiež signatárov 
Rímskeho štatútu, aby koordinovali 
činnosť a spolupracovali s MTS; vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby preskúmali spôsoby 
a predstavili nové nástroje na pomoc 
obetiam porušovania medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv a 
medzinárodného humanitárneho práva s 
cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
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neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva na prerozdelenie 
súčasných finančných prostriedkov tak, 
aby poskytovali podporu organizáciám, 
ktoré zhromažďujú, uchovávajú 
a chránia dôkazy (digitálne či iné) 
o trestných činoch spáchaných 
ktoroukoľvek stranou konfliktu, a to 
s cieľom uľahčiť ich trestné stíhanie na 
medzinárodnej úrovni; vyzýva členské 
štáty EÚ a Európsku sieť pre genocídu, 
aby podporovali vyšetrovací tím OSN pri 
zhromažďovaní, uchovávaní a skladovaní 
dôkazov o trestných činoch spáchaných 
organizáciou ISIS v Iraku, najmä 
o genocíde kresťanov a jazídov; vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby preskúmali spôsoby 
a predstavili nové nástroje na pomoc 
obetiam porušovania medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv a 
medzinárodného humanitárneho práva s 
cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; žiada EÚ a jej členské 
štáty, aby systematicky podporovali 
skúmania, vyšetrovania a rozhodnutia 
MTS a aby podnikli kroky potrebné na to, 
aby sa predchádzalo prípadom 
nespolupráce s MTS; vyzýva Komisiu a 
ESVČ, aby preskúmali spôsoby a 
predstavili nové nástroje na pomoc obetiam 
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porušovania medzinárodného práva v 
oblasti ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva s cieľom dostať sa k 
medzinárodnej spravodlivosti a získať 
nápravu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 251
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu, a to aj 
prostredníctvom budovania kapacít 
členských štátov, ale aj tretích krajín 
uplatňovať zásadu univerzálnej 
jurisdikcie vo svojich domácich právnych 
systémoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu;

18. víta úsilie EÚ o presadzovanie 
univerzálnosti Rímskeho štatútu v roku 
2018, v ktorom sa oslávilo 20. výročie jeho 
prijatia, a opätovne potvrdzuje svoju 
neochvejnú podporu Medzinárodnému 
trestnému súdu; vyzýva Komisiu a ESVČ, 
aby preskúmali spôsoby a predstavili nové 
nástroje na pomoc obetiam porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a medzinárodného humanitárneho 
práva s cieľom dostať sa k medzinárodnej 
spravodlivosti a získať nápravu; 
konštatuje, že medzinárodné právo je 
v súčasnosti vystavené závažnému tlaku, 
a je znepokojený tým, že z dôvodu jeho 
širokej jurisdikcie je zo 193 členských 
štátov OSN len 122 členmi MTS a len 38 
ratifikovalo zmeny z Kampaly, ktoré 
poskytujú MTS právomoc trestne stíhať 
trestný čin agresie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. je pevne presvedčený, že problém 
beztrestnosti sa jednoznačne stal 
ústrednou otázkou, a preto vyzýva ESVČ 
a Komisiu, aby zaradili ambicióznu 
stratégiu v tomto smere do 3. akčného 
plánu EÚ pre ľudské práva 
a demokraciu; v tomto duchu dôrazne 
odporúča vytvoriť európske 
monitorovacie stredisko na 
predchádzanie, zodpovednosť a boj proti 
beztrestnosti, ktorého účelom by bolo 
spájať existujúce mechanizmy 
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zodpovednosti (napr. systémy včasného 
varovania EÚ, predchádzanie genocíde, 
vykonávanie systému zodpovednosti za 
ochranu, procesy zodpovednosti 
a spravodlivosť v prechodnom období po 
skončení konfliktu), nadväzujúc na 
uznesenia Parlamentu o prípadoch 
porušovania ľudských práv, demokracie 
a zásad právneho štátu (známe ako 
naliehavé uznesenia podľa článku 144, 
predtým článku 135, rokovacieho 
poriadku), ktoré by zvyšovalo 
informovanosť o neoznámených 
situáciách a prípadoch porušenia 
ľudských práv vrátane najcitlivejších 
záležitostí (napr. mimosúdne popravy 
a nedobrovoľné zmiznutia), vypĺňalo 
medzeru medzi mechanizmami a obeťami, 
a prispievalo k plneniu cieľa 
udržateľného rozvoja č. 16, ktorý sa týka 
mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií, 
ako aj zlepšovalo povesť a zvyšovalo 
viditeľnosť angažovanosti EÚ v tejto 
záležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. je pevne presvedčený, že problém 
beztrestnosti sa jednoznačne stal 
ústrednou otázkou, a preto vyzýva ESVČ 
a Komisiu, aby zaradili ambicióznu 
stratégiu v tomto smere do 3. akčného 
plánu EÚ pre ľudské práva 
a demokraciu; v tomto duchu dôrazne 
odporúča vytvoriť európske 
monitorovacie stredisko na 
predchádzanie, zodpovednosť a boj proti 
beztrestnosti, ktorého účelom by bolo 
spájať existujúce mechanizmy 
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zodpovednosti, ako sú systémy včasného 
varovania EÚ, predchádzanie genocíde, 
vykonávanie systému zodpovednosti za 
ochranu, procesy zodpovednosti 
a spravodlivosť v prechodnom období po 
skončení konfliktu; mohlo by slúžiť aj na 
zvýšenie informovanosti o neoznámených 
situáciách a prípadoch porušenia 
ľudských práv vrátane najcitlivejších 
záležitostí ako mimosúdne popravy 
a nedobrovoľné zmiznutia, čím by 
vypĺňalo medzeru medzi mechanizmami 
a obeťami a prispievalo k plneniu cieľa 
udržateľného rozvoja č. 16, ktorý sa týka 
mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií; 
európske monitorovacie stredisko na 
predchádzanie, zodpovednosť a boj proti 
beztrestnosti by mohlo zlepšovať povesť 
a zvyšovať viditeľnosť angažovanosti EÚ 
v tejto záležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. dôrazne odsudzuje ohavné zločiny 
a porušovanie ľudských práv páchané 
štátnymi a neštátnymi aktérmi vrátane 
tých, ktoré sú namierené proti občanom 
pokojne uplatňujúcim svoje ľudské práva; 
je šokovaný širokou škálou spáchaných 
zločinov vrátane vrážd, mučenia, 
znásilňovania, zotročovania a sexuálneho 
otroctva, náboru detských vojakov, 
nútenej náboženskej konverzie a 
systematického zabíjania zameraného na 
náboženské a etnické menšiny; naliehavo 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby bojovali 
proti zločinu genocídy, zločinom proti 
ľudskosti a vojnovým zločinom a aby 
zabezpečili, že ich páchatelia budú 
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postavení pred súd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. opätovne zdôrazňuje význam 
ďalších kľúčových mechanizmov 
zameraných na ukončenie beztrestnosti, 
vrátane využívania univerzálnej 
jurisdikcie, a vyzýva členské štáty, aby 
prijali potrebné právne predpisy; opätovne 
vyzýva PK/VP, aby vymenoval osobitného 
zástupcu EÚ pre medzinárodné 
humanitárne právo a medzinárodnú 
spravodlivosť s mandátom podporovať, 
presadzovať a stelesňovať záväzok EÚ 
bojovať proti beztrestnosti; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. odsudzuje útoky na nemocnice a 
školy, ktoré sú zakázané podľa 
medzinárodného práva, pričom uznáva, že 
tieto činy môžu predstavovať vážne 
porušenie ženevských dohovorov z roku 
1949 a vojnové zločiny podľa Rímskeho 
štatútu Medzinárodného trestného súdu; 
vyjadruje presvedčenie, že ochrana 
zdravotníckych a školských zariadení ako 
neutrálnych, chránených priestorov počas 
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situácií ozbrojeného konfliktu musí byť 
zabezpečená transparentnými, nezávislými 
a nestrannými vyšetrovaniami brutálnych 
útokov, ku ktorým došlo, a dosiahnutím 
skutočnej zodpovednosti za zločiny 
spáchané všetkými zúčastnenými 
stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. pripomína, že v roku 2018 EÚ 
podporila uznesenie o Jemene, v ktorom 
sa odsudzuje zodpovednosť za 
humanitárnu krízu, ktorú nesú jednak 
jednotky húthíov, jednak koalícia pod 
vedením Saudskej Arábie a Spojených 
arabských emirátov (SAE), najmä pokiaľ 
ide o smrť stoviek detí pri obsadzovaní 
mesta Hudajda; naliehavo žiada členské 
štáty EÚ, aby nepredávali zbrane 
a akékoľvek vojenské vybavenie Saudskej 
Arábii, SAE a ktorémukoľvek členovi 
medzinárodnej koalície, a ani jemenskej 
vláde a iným stranám konfliktu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 

vypúšťa sa
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ľudských práv, tzv. Magnitského 
zoznamu, ktorý umožňuje cielené sankcie 
voči jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského 
zoznamu, ktorý umožňuje cielené sankcie 
voči jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. berie na vedomie prvé prieskumné 
rokovania v Rade o zriadení možného 
celosvetového mechanizmu sankcií EÚ v 
oblasti ľudských práv, ktorý by umožnil 
cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv, pričom konštatuje, že 
v tejto veci ešte nebolo prijaté žiadne 
politické rozhodnutie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Radosław Sikorski

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. vyzýva na zriadenie mechanizmu 
sankcií EÚ v oblasti ľudských práv, tzv. 
Magnitského zoznamu, ktorý by umožnil 
cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Andrius Kubilius

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. naliehavo žiada Radu, aby čo 
najskôr prijala mechanizmus sankcií EÚ v 
oblasti ľudských práv, tzv. Magnitského 
zoznamu, ktorý umožňuje cielené sankcie 
voči jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv, ako 
ju k tomu Európsky parlament mnohokrát 
vyzval;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv a naliehavo žiada, aby sa 
nasledoval príklad členských štátov EÚ 
(Estónsko, Lotyšsko, Litva a Spojené 
kráľovstvo), ktoré už uzákonili tzv. 
Magnitského zoznam, ktorý umožňuje 
cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, ktorý by umožnil cielené 
sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv; naliehavo však žiada 
Radu, aby urýchlene prijala potrebné 
právne predpisy, a poukazuje na to, že 
Parlament vyjadril svoju podporu tomuto 
mechanizmu už v marci 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, ktorý by umožnil cielené 
sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv; zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby tento systém bol v súlade 
s mechanizmom súdneho preskúmania 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, ktorý by umožnil cielené 
sankcie voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľali na závažnom porušovaní 
ľudských práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý umožňuje cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 

19. víta prvé rokovania v Rade o 
zriadení mechanizmu sankcií EÚ v oblasti 
ľudských práv, tzv. Magnitského zoznamu, 
ktorý by umožnil cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľali na 
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závažnom porušovaní ľudských práv; závažnom porušovaní ľudských práv; 
vyzýva Radu, aby svoje rokovania 
urýchlila s cieľom zriadiť tento 
mechanizmus s primeranými zdrojmi čo 
najskôr;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva PK/VP a Radu, aby 
venovali osobitnú pozornosť situácii 
v oblasti ľudských práv na protiprávne 
okupovaných územiach v krajinách 
Východného partnerstva a aby podnikli 
účinné kroky zamerané na to, aby sa 
zabránilo závažnému porušovaniu 
ľudských práv v teréne vrátane 
porušovania práva na život, 
obmedzovania slobody pohybu 
a diskriminácie na základe etnickej 
príslušnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. v tomto smere pripomína svoje 
uznesenie zo 14. júna 2018 o 
okupovaných gruzínskych územiach 10 
rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) 
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a opakuje, že je potrebné, aby EÚ a jej 
členské štáty uložili reštriktívne opatrenia 
na osoby zaradené do tzv. zoznamu 
Otkhozoria-Tatunashvili, osoby 
zodpovedné za závažné porušovanie 
ľudských práv v gruzínskych regiónoch 
Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. trvá na tom, že je dôležité 
zabezpečiť súdržnosť politiky EÚ voči 
situáciám, v ktorých dochádza k okupácii 
alebo anexii územia; pripomína, že vo 
všetkých takýchto situáciách, a to aj 
v prípadoch dlhodobej okupácie, ako je 
okupácia v Palestíne, v Západnej Sahare, 
na severnom Cypre, a v prípadoch 
viacerých tzv. zmrazených konfliktov 
v krajinách Východného partnerstva, by 
sa politika EÚ mala riadiť 
medzinárodným humanitárnym právom; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
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ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol 
vytvorený s cieľom chrániť OĽP v 
závažných rizikových situáciách; vyzýva 
Radu a Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby plne využívala finančnú 
kapacitu európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva (EIDHR) na 
podporu obhajcov ľudských práv;

ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odsudzuje prudké zvýšenie miery, 
v akej sa obhajcovia životného prostredia 
a pôdy stávajú terčom pre podniky 
a štátnych aktérov; odporúča posilnenie 
spolupráce medzi inštitúciami EÚ a 
členskými štátmi s cieľom umožniť im 
poskytovať obhajcom ľudských práv 
nepretržitú podporu; oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách, a vyzýva na jeho 
posilnenie; zdôrazňuje, že je potrebný 
strategický, viditeľný a na vplyv 
orientovaný prístup EÚ k ochrane 
obhajcov ľudských práv; vyzýva Radu, 
aby každoročne vydávala závery Rady pre 
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zahraničné veci týkajúce sa činnosti EÚ 
v oblasti podpory a ochrany obhajcov 
ľudských práv v zahraničnej politike EÚ, 
vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli 
osobitný koordinovaný postup udeľovania 
víz obhajcom ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby plne využívala finančnú 
kapacitu európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva (EIDHR) na 
podporu obhajcov ľudských práv, a trvá na 
tom, aby delegácie a členské štáty EÚ 
naplno využívali a zvyšovali svoje 
finančné prostriedky a kapacity v oblasti 
núdzovej ochrany a podpory ohrozených 
obhajcov ľudských práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života, predovšetkým obhajcovia práv 
žien; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zaistili dostatočné 
financovanie ochrany obhajcov ľudských 
práv v príslušných tematických 
programoch ďalšieho Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
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(NDICI) a aby zaistili jeho prístupnosť 
pre osoby, ktoré ho najviac potrebujú a sú 
najviac marginalizované; vyzýva Komisiu, 
aby v budúcnosti tento nástroj využívala 
naplno;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu 
a ochranu, predovšetkým obhajkyniam 
ľudských práv; oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby delegácie EÚ 
a veľvyslanectvá členských štátov EÚ 
naplno využívali a zvyšovali svoje 
finančné prostriedky a kapacity v oblasti 
núdzovej ochrany a podpory ohrozených 
obhajcov ľudských práv; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli koordinovaný 
osobitný postup udeľovania víz obhajcom 
ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby plne 
využívala finančnú kapacitu EIDHR na 
podporu obhajcov ľudských práv, pričom 
musí zaistiť, aby tieto finančné 
prostriedky boli pre prijímajúce 
obyvateľstvo známe a dostupné, 
s náležitým zreteľom na organizácie 
pôsobiace na najnižšej úrovni a na 
komunity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
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cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva 
Komisiu, aby plne využívala finančnú 
kapacitu európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva (EIDHR) na 
podporu obhajcov ľudských práv;

cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zaistili dostatočné 
financovanie ochrany obhajcov ľudských 
práv v príslušných tematických 
programoch ďalšieho Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI) a vyzýva Komisiu, aby 
v budúcnosti plne využívala finančnú 
kapacitu tohto nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
Oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv;

20. zdôrazňuje neoceniteľnú a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú obhajcovia 
ľudských práv s nasadením vlastného 
života; odporúča posilnenie spolupráce 
medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi s 
cieľom umožniť im poskytovať obhajcom 
ľudských práv nepretržitú podporu; 
oceňuje mechanizmus 
„ProtectDefenders.eu“, ktorý bol vytvorený 
s cieľom chrániť OĽP v závažných 
rizikových situáciách; vyzýva Radu a 
Komisiu, aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup udeľovania víz 
obhajcom ľudských práv; vyzýva Komisiu, 
aby plne využívala finančnú kapacitu 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) na podporu 
obhajcov ľudských práv, pričom musí 
zaistiť jeho dostupnosť a to, aby sa dostal 
k tým, ktorí to najviac potrebujú a ktorí sú 
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najviac marginalizovaní;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyjadruje znepokojenie nad 
pokračujúcim zmenšovaním priestoru pre 
občiansku spoločnosť v roku 2018; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
obhajcovia ľudských práv sú naďalej 
čoraz viac zabíjaní, prenasledovaní, 
obťažovaní a svojvoľne zadržiavaní za 
obranu univerzálnych zásad ľudských 
práv; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
sa v tretích krajinách čoraz častejšie 
prijímajú a zneužívajú zákony zavádzané 
s cieľom obmedziť a kriminalizovať 
legitímnu prácu obhajcov ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. konštatuje, že najmä organizácie 
pre práva žien a obhajcovia týchto práv sú 
špecifickou cieľovou skupinou a 
mimoriadne trpia zmenšujúcim sa 
občianskym priestorom; zdôrazňuje, že 
EÚ musí poskytovať politickú podporu, vo 
väčšej miere chrániť a výraznejšie 
finančne podporovať nezávislé 
organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 
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presadzujú práva žien a dievčat vo 
všetkých oblastiach; naliehavo vyzýva EÚ 
a členské štáty EÚ, aby zabezpečili 
ochranu obhajkýň ľudských práv a aby 
zohľadňovali ich osobitné potreby 
v oblasti ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. konštatuje, že najmä organizácie 
pre práva žien a obhajcovia týchto práv sú 
špecifickou cieľovou skupinou a 
mimoriadne trpia zmenšujúcim sa 
občianskym priestorom; zdôrazňuje, že 
EÚ musí poskytovať politickú podporu, vo 
väčšej miere chrániť a výraznejšie 
finančne podporovať nezávislé 
organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 
presadzujú práva žien a dievčat vo 
všetkých oblastiach; naliehavo vyzýva EÚ 
a členské štáty EÚ, aby zabezpečili 
ochranu obhajkýň ľudských práv a aby 
zohľadňovali ich osobitné potreby 
v oblasti ochrany;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. konštatuje, že najmä organizácie 
pre práva žien a obhajcovia týchto práv sú 
špecifickou cieľovou skupinou a 
mimoriadne trpia zmenšujúcim sa 
občianskym priestorom; zdôrazňuje, že 
EÚ musí poskytovať politickú podporu, vo 
väčšej miere chrániť a výraznejšie 
finančne podporovať nezávislé 
organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 
presadzujú práva žien a dievčat vo 
všetkých oblastiach; naliehavo vyzýva EÚ 
a členské štáty, aby zabezpečili ochranu 
obhajkýň ľudských práv a aby 
zohľadňovali ich osobitné potreby 
v oblasti ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. zdôrazňuje, že obhajcovia 
ľudských práv pôsobiaci v oblasti 
vlastníckeho práva k pozemku, 
environmentálnych práv a práv 
pôvodného obyvateľstva, obhajkyne 
ľudských práv a obhajcovia práv LGBTI+ 
osôb sú vystavení najväčšiemu riziku 
a vyžadujú si osobitnú pozornosť; 
zdôrazňuje, že obhajcovia ľudských práv 
sú nevyhnutnými aktérmi v presadzovaní 
ľudských práv a demokratizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. naliehavo žiada EÚ a jej členské 
štáty, aby pokračovali v práci na zaistení 
fyzickej integrity a právnej pomoci pre 
obhajcov práv pôvodného obyvateľstva, 
environmentálneho práva, práva 
duševného vlastníctva a vlastníckeho 
práva k pozemku, najmä posilnením 
európskeho nástroja pre demokraciu a 
ľudské práva (EIDHR) a rôznych 
existujúcich nástrojov a mechanizmov, 
ako je mechanizmus 
protectdefendeurs.eu, s cieľom chrániť 
ľudskoprávnych a environmentálnych 
aktivistov, s osobitným dôrazom na 
obhajkyne ľudských práv a zvýšené 
zapojenie do iniciatív, ktoré navrhli 
medzinárodné organizácie ako OSN;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva PK/VP, aby využil všetky 
nástroje, ktoré má EÚ k dispozícii, na 
podporu nezávislej občianskej spoločnosti, 
médií a obhajcov ľudských práv v teréne, 
najmä tých, ktorí sú vystavení riziku;

Or. en

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



AM\1191416SK.docx 39/163 PE642.989v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. zdôrazňuje potrebu silnej 
koordinácie EÚ týkajúcej sa zapojenia 
orgánov tretích krajín, pokiaľ ide o 
obhajcov ľudských práv a občiansku 
spoločnosť, a víta individuálne iniciatívy 
členských štátov EÚ ako doplnenie k 
opatreniam EÚ; zdôrazňuje zásadnú a 
ústrednú úlohu obhajcov ľudských práv a 
mimovládnych organizácií pri 
presadzovaní a podpore uplatňovania 
ľudských práv zakotvených v základných 
medzinárodných zmluvách o ľudských 
právach; zdôrazňuje v tomto smere 
význam schopnosti EÚ udržiavať 
prostredníctvom európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva (EIDHR) 
a v ďalšom viacročnom finančnom rámci 
na roky 2021 – 2027 primeranú podporu 
obhajcov ľudských práv a mimovládnych 
organizácií v situáciách, v ktorých sú 
vystavení najväčšiemu riziku; vyzýva 
členské štáty EÚ a Komisiu, aby 
zabezpečili mechanizmy alebo opatrenia 
na poskytovanie rýchlej pomoci a ochrany 
ohrozeným obhajcom ľudských práv 
v tretích krajinách a aby zaviedli osobitný 
koordinovaný postup, napríklad 
prípadného vydávania núdzových víz 
a uľahčenia dočasného ukrytia 
v členských štátoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva na vytvorenie núdzového 
kontaktného miesta, kde by obhajcovia 
ľudských práv mohli európskym 
inštitúciám oznamovať, že dochádza 
k porušovaniu základných práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20d. vyzýva všetky delegácie EÚ a ich 
kontaktné miesta pre ľudské práva 
v teréne, aby pravidelne plnili svoju 
povinnosť stretávať sa s obhajcami 
ľudských práv, navštevovať 
zadržiavaných aktivistov, monitorovať ich 
súdne konania a presadzovať ich ochranu 
v teréne; vyzýva ich, aby boli v oblasti 
obáv týkajúcich sa ľudských práv 
viditeľnejšie a hlasnejšie; v tomto smere 
ďalej vyzýva ESVČ, aby užšie 
spolupracovala s Parlamentom a obavy 
uvádzala už v ranných etapách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. žiada, aby EÚ oddeľovala 
migračné politiky od politík v oblasti 
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národnej bezpečnosti a aby prijala rámec 
ľudských práv zameraný na ochranu 
jednotlivcov v kontexte migrácie, a to 
s cieľom dosiahnuť to, aby obhajcovia 
práv migrantov neboli stigmatizovaní ako 
hrozba pre štáty a aby sa ich práca 
uznávala ako zásadne legálna 
a legitímna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. zdôrazňuje, že práca obhajcov 
ľudských práv je kľúčová pre dlhodobú 
stabilitu a bezpečnosť ich krajín, ako aj 
pre rešpektovanie zásad právneho štátu; 
preto opakuje svoju výzvu, aby sa 
podporili „záruky pre obhajobu ľudských 
práv“ založené na opatreniach 
preventívnej ochrany, ako sú verejné 
vyjadrenia uznania, mapy rizika a návrhy 
týkajúce sa verejnej politiky v oblasti 
ochrany; v tejto súvislosti vyzýva na 
posilnenie uplatňovania usmernení EÚ 
pre obhajcov ľudských práv; zdôrazňuje, 
že náležité uplatňovanie týchto usmernení 
je základným nástrojom na zvýšenie 
kapacít a záruk osôb, ktoré vo svete 
propagujú ľudské práva a demokraciu; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby vedúci 
predstavitelia a diplomati EÚ a členských 
štátov EÚ na všetkých úrovniach 
komunikovali s vládami tretích krajín 
o jednotlivých prípadoch obhajcov 
ľudských práv vystavených riziku, a to aj 
prostredníctvom demaršov a pravidelného 
dialógu; aby sa s obhajcami stretávali, 
a to aj s tými, ktorí sú marginalizovaní 
alebo v odľahlých regiónoch, alebo ktorí 
bojujú za vlastnícke práva k pozemku, 
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environmentálne práva, práva pôvodného 
obyvateľstva alebo práva LGBTI osôb, 
a aby ich zviditeľňovali, ak sú o to 
požiadaní; aby navštevovali obhajcov vo 
väzení a sledovali súdne konania 
obhajcov; aby venovali osobitnú 
pozornosť osobitným potrebám obhajkýň 
ľudských práv a prijali jednoznačné 
usmernenia týkajúce sa osobitnej podpory 
pre obhajkyne ľudských práv;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. odsudzuje pokračujúce ukladanie 
zákazov cestovania aktivistom za ľudské 
práva, ktorí sa chcú zúčastniť zasadnutí 
Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve a 
iných medzinárodných inštitúcií; vyzýva 
príslušné vlády, aby ich zrušili; 
zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby sa 
zástupcom občianskej spoločnosti a médií 
bránilo v účasti na práci medzinárodných 
orgánov, a trvá na rešpektovaní 
základných ľudských a politických práv 
zástupcov občianskej spoločnosti; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
niektorí aktivisti v oblasti ľudských práv 
boli po vypočutí v medzinárodných 
inštitúciách pri návrate do svojich krajín 
zadržiavaní;

Or. en

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



AM\1191416SK.docx 43/163 PE642.989v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 20 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20e. zdôrazňuje, že rok 2018 bol rokom 
20. výročia prijatia Deklarácie OSN 
o obhajcoch ľudských práv; víta vôbec 
prvý Týždeň ľudských práv usporiadaný 
Európskym parlamentom, ktorý ponúkol 
platformu na komunikáciu s obhajcami 
ľudských práv; nabáda inštitúcie EÚ, aby 
v tejto praxi pravidelne pokračovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Podnadpis 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva žien a rodová rovnosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti právnej 
rovnosti mužov a žien a jej pokračujúce 
úsilie o zlepšenie situácie v oblasti 
ľudských práv žien a dievčat v súlade s 
cieľmi udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu právnej rovnosti 
mužov a žien, ako aj postavenia dievčat a 
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spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

žien úzkou spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa právnej rovnosti mužov 
a žien a odstrániť škodlivé praktiky 
zamerané na ženy a dievčatá, ako sú detské 
manželstvá a mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
a vyzýva EÚ, aby po uplynutí tohto 
strategického záväzku prijala komplexnú 
a záväznú stratégiu pre oblasť rodovej 
rovnosti; vyzýva Európsku komisiu, aby 
pripravila a prijala oznámenie o obnovení 
akčného plánu pre rodovú rovnosť na 
obdobie po roku 2020, keďže ide 
o významný nástroj EÚ prispievajúci 
k právam žien a dievčat na celom svete; 
vyzýva členské štáty, aby podporili akčný 
plán pre rodovú rovnosť III v záveroch 
Rady; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
naďalej prispievali k posilňovaniu rodovej 
rovnosti a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
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orgánov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k vypracúvaniu a zavádzaniu 
nových právnych rámcov týkajúcich sa 
rodovej rovnosti a k odstráneniu 
škodlivých praktík zameraných na ženy a 
dievčatá, ako sú detské manželstvá a 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
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žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
a vyzýva EÚ, aby po uplynutí tohto 
strategického záväzku prijala komplexnú 
a záväznú stratégiu pre oblasť rodovej 
rovnosti; vyzýva Európsku komisiu, aby 
pripravila a prijala oznámenie o obnovení 
akčného plánu pre rodovú rovnosť na 
obdobie po roku 2020, keďže ide 
o významný nástroj EÚ prispievajúci 
k právam žien a dievčat na celom svete; 
vyzýva členské štáty, aby podporili akčný 
plán pre rodovú rovnosť III v záveroch 
Rady; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
naďalej prispievali k posilňovaniu rodovej 
rovnosti a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; vyzýva 
Európsku komisiu, aby pripravila 
a prijala oznámenie o obnovení akčného 
plánu pre rodovú rovnosť na obdobie po 
roku 2020, keďže ide o významný nástroj 
EÚ prispievajúci k právam žien a dievčat 
na celom svete; vyzýva členské štáty, aby 
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rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

podporili akčný plán pre rodovú rovnosť 
III v záveroch Rady; vyzýva Komisiu a 
ESVČ, aby naďalej prispievali k 
posilňovaniu rodovej rovnosti a postavenia 
dievčat a žien úzkou spoluprácou s 
medzinárodnými organizáciami a krajinami 
mimo EÚ, s cieľom vypracovať a zaviesť 
nové právne rámce týkajúce sa rodovej 
rovnosti a odstrániť škodlivé praktiky 
zamerané na ženy a dievčatá, ako sú detské 
manželstvá a mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; vyzýva 
členské štáty, aby podporili akčný plán pre 
rodovú rovnosť III v záveroch Rady; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako je mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť rodovo motivované násilie a 
škodlivé praktiky zamerané na ženy a 
dievčatá, ako sú skoré a nútené 
manželstvá, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a obchodovanie s 
ľuďmi; zdôrazňuje, že sa znepokojivo 
zvýšil výskyt násilia páchaného na ženách 
a dievčatách, a vyzýva na ďalšiu činnosť 
v oblasti boja proti všetkým formám 
rodovo motivovaného násilia, akým je 
pokračovanie iniciatívy Spotlight, 
celosvetovej iniciatívy EÚ a OSN; vyzýva 
EÚ a členské štáty EÚ, aby ratifikovali 
a vykonávali Istanbulský dohovor, 
a vyzýva delegácie EÚ, aby zaistili 
zhromažďovanie údajov o násilí 
páchanom na ženách, aby vypracovali 
odporúčania pre jednotlivé krajiny a aby 
podporili ochranné mechanizmy 
a podporné štruktúry pre obete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ 
a s občianskou spoločnosťou, s cieľom 
vypracovať a zaviesť nové právne rámce 
týkajúce sa rodovej rovnosti a odstrániť 
škodlivé praktiky zamerané na ženy a 
dievčatá, ako sú detské manželstvá a 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
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ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov 
a sexuálne násilie ako vojnová zbraň; 
pripomína, že sexuálne zločiny a rodovo 
motivované násilie sa v Rímskom štatúte 
považujú za vojnové zločiny, zločiny proti 
ľudskosti alebo prvky genocídy alebo 
mučenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov 
a komercializácia tiel prostredníctvom 
donosenia dieťaťa náhradnou matkou; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
ako aj vynútené náboženské konverzie 
ktoré zvyčajne zahŕňajú únos, znásilnenie 
a stigmatizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
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ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov; vyzýva na zjednodušenie 
doložiek podmienenosti v európskych 
obchodných dohodách s rozvojovými 
krajinami, pokiaľ ide o vzdelávanie 
dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov;

21. dôrazne podporuje strategickú 
angažovanosť EÚ v oblasti rodovej 
rovnosti a jej pokračujúce úsilie o 
zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv 
žien a dievčat v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja do roku 2030; 
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
prispievali k posilňovaniu rodovej rovnosti 
a postavenia dievčat a žien úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, s 
cieľom vypracovať a zaviesť nové právne 
rámce týkajúce sa rodovej rovnosti a 
odstrániť škodlivé praktiky zamerané na 
ženy a dievčatá, ako sú detské manželstvá 
a mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov; žiada, aby sa podnikli kroky na 
uľahčenie prístupu ku vzdelaniu a na trh 
práce, a aby sa osobitná pozornosť 
venovala vyváženému zastúpeniu žien 
v riadiacich pozíciách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 307
Miguel Urbán Crespo
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. odsudzuje všetky formy rodovo 
motivovaného, fyzického, sexuálneho 
a psychologického násilia 
a vykorisťovania, hromadné 
znásilňovanie, obchodovanie s ľuďmi a 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov; 
vyzýva EÚ a všetky jej členské štáty, ktoré 
tak ešte neurobili, aby čo najskôr 
ratifikovali a začali vykonávať 
Istanbulský dohovor; naliehavo žiada, aby 
krajiny upravili svoje právne predpisy 
s cieľom riešiť tieto otázky; pripomína, že 
násilie voči ženám je hlboko zakorenené 
v rodovej nerovnosti a preto je nutné 
riešiť ho komplexne; vyzýva EÚ, aby 
spolupracovala s inými krajinami na 
zintenzívnení ich činnosti v oblastiach 
vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, zhromažďovania 
údajov, financovania a tvorby programov, 
a to s cieľom lepšie predchádzať 
sexuálnemu a rodovo motivovanému 
násiliu na celom svete a lepšie na takéto 
násilie reagovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. odsudzuje všetky formy fyzického, 
sexuálneho a psychologického násilia a 
vykorisťovania, prípady znásilnenia, 
obchodovania s ľuďmi a porušovania 
sexuálnych a reprodukčných práv žien; 
zdôrazňuje, že náležitá a cenovo dostupná 
zdravotná starostlivosť vrátane 
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starostlivosti o duševné zdravie, napríklad 
psychologická podpora a univerzálne 
rešpektovanie sexuálnych 
a reprodukčných práv a vzdelávania, ako 
aj prístup k týmto právam a k vzdelávaniu, 
by sa mali zaručiť všetkým ženám, a že 
všetky ženy by mali mať možnosť 
prijímať slobodné a zodpovedné 
rozhodnutia o svojom zdraví, svojom tele 
a svojich sexuálnych a reprodukčných 
právach; odsudzuje opätovné zavedenie 
tzv. globálneho umlčiavacieho pravidla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. odsudzuje všetky formy fyzického, 
sexuálneho a psychologického násilia a 
vykorisťovania, hromadné znásilňovanie, 
obchodovanie s ľuďmi a porušovanie 
sexuálnych a reprodukčných práv žien; 
zdôrazňuje, že náležitá a cenovo dostupná 
zdravotná starostlivosť a univerzálne 
rešpektovanie sexuálnych 
a reprodukčných práv a vzdelávania, ako 
aj prístup k týmto právam a k vzdelávaniu, 
by sa mali zaručiť všetkým ženám, a že 
všetky ženy by mali mať možnosť 
prijímať slobodné a zodpovedné 
rozhodnutia o svojom zdraví, svojom tele 
a svojich sexuálnych a reprodukčných 
právach; poukazuje na to, že vzdelávanie 
je základným nástrojom boja proti 
diskriminácii žien a dievčat a proti násiliu 
voči ženám a dievčatám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. víta prístup založený na 
začleňovaní rodového hľadiska do aktivít 
v oblasti spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky EÚ a zdôrazňuje 
význam poskytovania primeranej odbornej 
prípravy zohľadňujúcej rodové hľadisko 
zdravotníckym pracovníkom 
a pracovníkom humanitárnej pomoci 
vrátane tých, ktorí pôsobia v oblasti 
núdzovej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. odsudzuje všetky formy rodovo 
motivovaného, fyzického, sexuálneho 
a psychologického násilia 
a vykorisťovania, hromadné 
znásilňovanie, obchodovanie s ľuďmi a 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov; 
opakuje svoju výzvu adresovanú všetkým 
členským štátom EÚ, ktoré tak ešte 
neurobili, aby čo najskôr ratifikovali 
a začali vykonávať Istanbulský dohovor; 
naliehavo žiada, aby krajiny upravili svoje 
právne predpisy s cieľom riešiť tieto 
otázky; pripomína, že násilie voči ženám 
je hlboko zakorenené v rodovej nerovnosti 
a preto je nutné riešiť ho komplexne; 
vyzýva EÚ, aby spolupracovala s inými 
krajinami na zintenzívnení ich činnosti 
v oblastiach vzdelávania, zdravotnej 
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starostlivosti a sociálnych služieb, 
zhromažďovania údajov, financovania 
a tvorby programov, a to s cieľom lepšie 
predchádzať sexuálnemu a rodovo 
motivovanému násiliu na celom svete 
a lepšie na takéto násilie reagovať; 
podporuje pokračovanie iniciatívy 
Spotlight, spoločnej iniciatívy EÚ a OSN;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. poukazuje na to, že sexuálne a 
rodovo motivované násilie páchané na 
ženách a dievčatách, vrátane škodlivých 
tradícií ako detské manželstvá a 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
neadekvátny prístup k základným 
odvetviam a sociálnym službám, napríklad 
v oblasti zdravia, vzdelávania, vody, 
hygieny a výživy, ťažkosti pri získavaní 
prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému 
zdraviu a nerovnaká účasť vo verejných a 
súkromných inštitúciách, ako aj v 
procesoch politického rozhodovania a v 
mierových procesoch, predstavujú 
neprijateľné porušenie základných 
ľudských práv, ktoré EÚ a jej členské 
štáty nemôžu akceptovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 21 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. považuje za neprijateľné, že 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
žien a dievčat sú stále ideologickým 
bojiskom, a to aj v multilaterálnych 
kontextoch; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 
aby uznali neodňateľné práva žien a 
dievčat na telesnú integritu a samostatné 
rozhodovanie, a odsudzuje časté 
porušovanie sexuálnych a reprodukčných 
práv žien vrátane odopierania prístupu 
k príslušným službám; vyzýva, aby EÚ 
garantovala prístup k službám plánovania 
rodičovstva, antikoncepcii a bezpečnému 
a legálnemu vykonávaniu umelého 
prerušenia tehotenstva, a to 
prostredníctvom svojich politík v oblasti 
ľudských práv, humanitárnych politík 
a rozvojových politík, predovšetkým 
v konfliktoch a po ich skončení a pre 
obete používania sexuálneho násilia ako 
vojnovej zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. považuje za neprijateľné, že 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva 
žien a dievčat sú stále ideologickým 
bojiskom, a to aj v multilaterálnych 
kontextoch; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 
aby uznali neodňateľné práva žien a 
dievčat na telesnú integritu a samostatné 
rozhodovanie, a odsudzuje časté 
porušovanie sexuálnych a reprodukčných 
práv žien vrátane odopierania prístupu 
k príslušným službám; vyzýva, aby EÚ 
garantovala prístup k službám plánovania 
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rodičovstva, antikoncepcii a bezpečnému 
a legálnemu vykonávaniu umelého 
prerušenia tehotenstva, a to 
prostredníctvom svojich politík v oblasti 
ľudských práv, humanitárnych politík 
a rozvojových politík, predovšetkým 
v konfliktoch a po ich skončení a pre 
obete používania sexuálneho násilia ako 
vojnovej zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh uznesenia
Odsek 21 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21e. považuje za neprijateľné, že telá 
žien a dievčat, najmä pokiaľ ide o ich 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, 
sú stále ideologickým bojiskom, a to 
v členských štátoch EÚ aj na celom svete; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby uznali 
neodňateľné práva žien a dievčat na 
telesnú integritu a samostatné 
rozhodovanie, a odsudzuje časté 
porušovanie sexuálnych a reprodukčných 
práv žien vrátane odopierania prístupu k 
službám plánovaného rodičovstva, cenovo 
dostupnej antikoncepcii a bezpečnému a 
legálnemu vykonávaniu umelého 
prerušenia tehotenstva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi útokmi na práva žien 
a na sexuálne a reprodukčné zdravie 
a práva, ako aj nad právnymi predpismi 
v mnohých častiach sveta, ktoré tieto 
práva obmedzujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. potvrdzuje, že prístup ku zdraviu je 
ľudské právo, že sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva vychádzajú zo základných 
ľudských práv, a že ide o základné prvky 
ľudskej dôstojnosti; zdôrazňuje, že riadna 
a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť 
a najmä prístup k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu a právam by 
mali byť zaručené pre všetkých, a to 
vrátane komplexného vzdelávania 
a informovania v oblasti sexuality 
a vzťahov, plánovania rodiny, moderných 
metód antikoncepcie, bezpečného 
a legálneho vykonávania umelého 
prerušenia tehotenstva, a materskej, 
predpôrodnej a popôrodnej zdravotnej 
starostlivosti; konštatuje, že tieto služby sú 
dôležitými prvkami na záchranu životov 
žien a znižovanie úmrtnosti novorodencov 
a detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh uznesenia
Odsek 21 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21f. potvrdzuje, že prístup ku zdraviu je 
ľudské právo, že sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva vychádzajú zo základných 
ľudských práv, a že ide o základné prvky 
ľudskej dôstojnosti; zdôrazňuje, že riadna 
a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť 
a najmä prístup k sexuálnemu 
a reprodukčnému zdraviu a právam by 
mali byť zaručené pre všetkých, a to 
vrátane komplexného vzdelávania 
a informovania v oblasti sexuality 
a vzťahov, plánovania rodiny, moderných 
metód antikoncepcie, bezpečného 
a legálneho vykonávania umelého 
prerušenia tehotenstva, a materskej, 
predpôrodnej a popôrodnej zdravotnej 
starostlivosti; konštatuje, že tieto služby sú 
dôležitými prvkami na záchranu životov 
žien a znižovanie úmrtnosti novorodencov 
a detí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21g. zdôrazňuje, že je dôležité vnímať 
prístup ku zdraviu ako ľudské právo; 
zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť prístup 
k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a 
príslušným právam vrátane opatrení na 
zabezpečenie toho, aby ženy mohli 
slobodne rozhodovať o svojom tele a 
živote, aby mali prístup k plánovaniu 
rodiny a k primeraným hygienickým 
výrobkom pre ženy, a aby dostávali 
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odporúčanú pôrodnícku starostlivosť s 
cieľom predchádzať úmrtnosti detí a 
matiek; zdôrazňuje, že služby 
zabezpečujúce bezpečné umelé prerušenie 
tehotenstva sú dôležitými prvkami pri 
záchrane života žien a že prispievajú k 
zamedzeniu vysokorizikových pôrodov 
a ku zníženiu dojčenskej a detskej 
úmrtnosti; zdôrazňuje význam prístupu k 
primeraným službám v oblasti duševného 
zdravia, ktoré zohľadňujú rodové 
hľadisko, a to najmä v konfliktoch a po 
ich skončení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 21 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. dôrazne odsudzuje pretrvávajúce 
využívanie globálneho umlčiavacieho 
pravidla a jeho vplyv na zdravie a práva 
žien a dievčat; opakuje svoju výzvu, aby 
EÚ a jej členské štáty vypĺňali rozdiel vo 
financovaní, ktorý USA zanechali 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv, a využívali k tomu 
finančné prostriedky určené na rozvoj 
z vnútroštátnych zdrojov aj zo zdrojov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh uznesenia
Odsek 21 h (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21h. dôrazne odsudzuje pretrvávajúce 
využívanie globálneho umlčiavacieho 
pravidla a jeho vplyv na zdravie a práva 
žien a dievčat; opakuje svoju výzvu, aby 
EÚ a jej členské štáty vypĺňali rozdiel vo 
financovaní, ktorý USA zanechali 
v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a práv, a využívali k tomu 
finančné prostriedky určené na rozvoj 
z vnútroštátnych zdrojov aj zo zdrojov EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21i. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zvyšujúcim sa využívaním mučenia vo 
forme sexuálneho a rodovo motivovaného 
násilia ako vojnovej zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že ženy a dievčatá, 
ktoré sú obeťami ozbrojených konfliktov, 
majú právo na potrebnú lekársku 
starostlivosť vrátane prístupu k službám 
v oblasti antikoncepcie, núdzovej 
antikoncepcie a umelého prerušenia 
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tehotenstva;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. trvá na tom, že ženy majú dôležitú 
úlohu pri predchádzaní konfliktom 
a riešení konfliktov, v mierových 
operáciách, v humanitárnych operáciách 
a v operáciách zameraných na obnovu po 
skončení konfliktu, ako aj v rámci krokov 
zameraných na podporu ľudských práv 
a demokratických reforiem; žiada, aby EÚ 
naďalej zahŕňala podporu žien do 
operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (SBOP);

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21j. zdôrazňuje, že sa znepokojivo 
zvyšuje násilie voči ženám a vyzýva na 
podniknutie ďalších krokov na zaistenie 
ratifikácie a teda aj plnohodnotného 
vykonávania Istanbulského dohovoru 
v celej Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. nabáda zostávajúcich 11 členských 
štátov EÚ, aby ratifikovali Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu, 
známy ako Istanbulský dohovor;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 k (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21k. zdôrazňuje, že rodová rovnosť by 
mala byť kľúčovou prioritou vo všetkých 
pracovných vzťahoch, politikách 
a vonkajších činnostiach EÚ, keďže 
podľa zmlúv ide o zásadu samotnej EÚ 
a jej členských štátov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21 l (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21l. vyzýva Komisiu, aby dôsledne 
sledovala podporu a stav rodovej rovnosti 
v najviac postihnutých členských štátoch 
EÚ, s osobitným zameraním sa na 
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inštitučný, politický a legislatívny rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na presadzovanie a ochranu 
práv dieťaťa vrátane prevencie a boja 
proti zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali a do spoločnosti opätovne 
začlenili deti postihnuté konfliktom, najmä 
deti zapojené do extrémistických skupín, a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na presadzovanie a ochranu 
práv dieťaťa vrátane prevencie a boja 
proti zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali a do spoločnosti opätovne 
začlenili deti postihnuté konfliktom a aby 
sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
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dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom 
a deti trpiace viacnásobnou a prierezovou 
diskrimináciou, a aby sa im poskytlo 
chránené prostredie, v ktorom má zásadný 
význam starostlivosť a vzdelávanie; 
vyzýva EÚ, aby iniciovala medzinárodné 
hnutie na obhajobu práv dieťaťa, okrem 
iného organizovaním medzinárodnej 
konferencie o ochrane detí v nestabilnom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
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rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

rehabilitovali deti postihnuté konfliktom 
a deti trpiace viacnásobnou a prierezovou 
diskrimináciou, a aby sa im poskytlo 
chránené prostredie, v ktorom má zásadný 
význam starostlivosť a vzdelávanie; 
vyzýva EÚ, aby iniciovala medzinárodné 
hnutie na obhajobu práv dieťaťa, okrem 
iného organizovaním medzinárodnej 
konferencie o ochrane detí v nestabilnom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo rodinné a komunitné 
prostredie, v ktorom má zásadný význam 
starostlivosť a vzdelávanie; vyzýva EÚ, 
aby iniciovala medzinárodné hnutie na 
obhajobu práv dieťaťa, okrem iného 
organizovaním medzinárodnej konferencie 
o ochrane detí v nestabilnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
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zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa a posilňujúce rodinu ako 
prirodzené prostredie pre život detí, okrem 
iného organizovaním medzinárodnej 
konferencie o ochrane detí v nestabilnom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí; zdôrazňuje, že pre 
dieťa je dôležité poznať, pokiaľ je to 
možné, svojho biologického otca a svoju 
biologickú matku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí; vyzýva USA ako 
jedinú zostávajúcu krajinu, ktorá ešte 
neratifikovala Dohovor OSN o právach 
dieťaťa, aby tak urýchlene urobili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí; žiada tiež EÚ, aby 
prostredníctvom svojich vonkajších 
delegácií naďalej propagovala 
usmernenia EÚ a Unicefu k právam 
dieťaťa a aby efektívne školila personál 
svojich delegácií o týchto záležitostiach;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 338
Stelios Kympouropoulos

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí;

22. žiada, aby sa prijali nové iniciatívy 
EÚ zamerané na prevenciu a boj proti 
zneužívaniu detí vo svete, aby sa 
rehabilitovali deti postihnuté konfliktom a 
aby sa im poskytlo chránené prostredie, v 
ktorom má zásadný význam starostlivosť a 
vzdelávanie; vyzýva EÚ, aby iniciovala 
medzinárodné hnutie na obhajobu práv 
dieťaťa, okrem iného organizovaním 
medzinárodnej konferencie o ochrane detí 
v nestabilnom prostredí; vyzýva Európsku 
komisiu, aby začala plánovať vytvorenie 
internetového vzdelávacieho portálu 
s náležitými materiálmi, ktorý by mohli 
dobrovoľne a bezplatne využívať 
vzdelávacie systémy rozvojových krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že deti sú často 
vystavené osobitným formám zneužívania, 
ako je manželstvo detí, prostitúcia detí, 
využívanie detských vojakov, mrzačenie 
pohlavných orgánov, detská práca a 
obchodovanie s deťmi, najmä v období 
humanitárnych kríz a ozbrojených 
konfliktov, a preto si vyžadujú zvýšenú 
ochranu; vyzýva EÚ, aby spolupracovala 
s tretími krajinami s cieľom skoncovať so 
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skorými, detskými a nútenými 
manželstvami tým, že sa stanoví 18 rokov 
ako zákonný minimálny vek na uzavretie 
manželstva, bude sa vyžadovať overenie 
veku oboch manželov a ich úplného a 
slobodného súhlasu, pričom sa zavedú 
povinné sobášne záznamy a zabezpečí sa 
dodržiavanie týchto pravidiel; zdôrazňuje, 
že treba zintenzívniť angažovanosť EÚ, 
pokiaľ ide o riešenie ochrany detí; 
požaduje naliehavé riešenie otázky detí 
bez štátnej príslušnosti nachádzajúcich sa 
v EÚ a mimo nej, najmä tých, ktoré sa 
narodili mimo krajiny pôvodu ich rodičov, 
a detí – migrantov, v súlade s 
medzinárodným právom; naliehavo 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
vypracovali akčný plán na zastavenie 
zadržiavania detí z dôvodu ich štatútu 
migranta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. víta úsilie, ktoré EÚ vynaložila 
v roku 2018 na boj proti umiestňovaniu 
detí do ústavnej starostlivosti a na 
podporu prechodu z ústavnej ku 
komunitnej starostlivosti, ako na to 
odkazuje návrh nového Nástroja 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce; vyzýva EÚ, aby rozvíjala tento 
impulz a možnosti ponúkané rezolúciou 
OSN o právach dieťaťa z roku 2019, 
ktorá sa bude zameriavať na deti bez 
rodičovskej opatery, aby si zachovala 
svoje vedúce postavenie v tejto oblasti 
a aby sa snažila zabezpečiť podporu pre 
všetky deti, aby mohli žiť v rodinách 
a v komunite a aby mali prístup k bežným 
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službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. opätovne zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné na celom svete 
ratifikovať a uplatňovať Dohovor OSN 
o právach dieťaťa a jeho opčné 
protokoly; konštatuje, že práca detí, nábor 
detí počas ozbrojených konfliktov, 
sexuálne zneužívanie, skoré manželstvá 
a nútené manželstvá predstavujú 
v niektorých krajinách významné 
problémy;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že treba zintenzívniť 
angažovanosť EÚ, pokiaľ ide o riešenie 
ochrany detí, osobitne maloletých bez 
sprievodu, a venovať osobitnú pozornosť 
vzdelávaniu a psychosociálnej podpore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. odsudzuje všetky formy 
zneužívania detí, akými sú detské a nútené 
manželstvá; vyzýva EÚ, aby 
spolupracovala s tretími krajinami s 
cieľom skoncovať so skorými, detskými 
a nútenými manželstvami tým, že sa 
stanoví 18 rokov ako zákonný minimálny 
vek na uzavretie manželstva, bude sa 
vyžadovať overenie veku oboch manželov 
a ich úplného a slobodného súhlasu, 
pričom sa zavedú povinné sobášne 
záznamy a zabezpečí sa dodržiavanie 
týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. vyzýva všetky štáty, aby sa zaviazali 
odstrániť najhoršie formy detskej práce 
vymedzené v článku 3 Dohovoru MOP č. 
182, zahŕňajúce otroctvo detí, 
obchodovanie s deťmi, prostitúciu detí 
a nebezpečnú prácu detí s vplyvom na 
telesné a duševné zdravie dieťaťa;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. požaduje naliehavé riešenie otázky 
detí bez štátnej príslušnosti 
nachádzajúcich sa v EÚ a mimo nej, 
najmä tých, ktoré sa narodili mimo 
krajiny pôvodu ich rodičov, a detí –
 migrantov, v súlade s medzinárodným 
právom; naliehavo vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby vypracovali akčný plán 
na zastavenie zadržiavania detí z dôvodu 
ich štatútu migranta, v súlade s 
newyorským vyhlásením pre utečencov a 
migrantov; pripomína právo na osobitnú 
ochranu v najlepšom záujme dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, ako dôležité je 
podporovať a presadzovať práva detských 
utečencov cestujúcich bez rodičov (tzv. 
izolovaní maloletí) a zabezpečiť im slušné 
podmienky v mieste pobytu, prístup ku 
vzdelaniu a rodičovskú starostlivosť, aby 
sa zaistilo bezpečie a dobré životné 
podmienky detí;

Or. pl

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Podnadpis 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 
osôb 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Podnadpis 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 
osôb 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Podnadpis 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 
osôb 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh uznesenia
Podnadpis 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 
osôb 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Podnadpis 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych (LGBTI) 
osôb 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, 
mučenie, prenasledovanie a zabíjanie 
LGBTI osôb; konštatuje, že v niekoľkých 
krajinách po celom svete LGBTI osoby 
stále čelia prenasledovaniu a násiliu na 
základe svojej sexuálnej orientácie; 
konštatuje, že v niektorých krajinách sa 
homosexuálne vzťahy naďalej trestajú, 
a to aj trestom smrti; naliehavo žiada 
príslušné štáty, aby svoje právne predpisy 
bez ďalšieho odkladu zmenili; vyzýva EÚ 
a jej členské štáty, aby pokračovali v úsilí 
o ochranu a prehlbovanie ľudských práv 
LGBTI osôb, a to úzkou spoluprácou 
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s medzinárodnými organizáciami 
a krajinami mimo EÚ s cieľom bojovať 
proti diskriminácii a porušovaniu 
ľudských práv, ako aj podporovať rozvoj 
právnych predpisov a politík chrániacich 
ľudské práva LGBTI osôb na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, 
mučenie, prenasledovanie a zabíjanie 
LGBTI osôb; uznáva, že sexuálna 
orientácia a rodová identita môžu zvýšiť 
riziká diskriminácie, násilia a 
prenasledovania; konštatuje, že 
v niekoľkých krajinách po celom svete 
LGBTI osoby stále čelia prenasledovaniu 
a násiliu na základe svojej sexuálnej 
orientácie, pričom vo veľkom počte krajín 
sú vzťahy osôb rovnakého pohlavia stále 
trestné a v niektorých sú považované za 
zločin, za ktorý možno udeliť trest smrtí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. odsudzuje nedávne zvýšenie 
výskytu diskriminačných právnych 
predpisov a násilných činov voči osobám 
z dôvodu ich sexuálnej orientácie 
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a rodovej identity; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v 72 krajinách je 
homosexualita trestná, pričom v 12 z nich 
je možné udeliť trest smrti; zdôrazňuje 
význam toho, aby Komisia a ESVČ 
naďalej nastoľovali problematiku práv 
LGBTI osôb v politických dialógoch, 
dialógoch o ľudských právach a na 
multilaterálnych fórach, ako aj toho, aby 
sa nástroj EIDHR využíval na podporu 
organizácií, ktoré bránia práva LGBTI 
osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. domnieva sa, že je vyššia 
pravdepodobnosť rešpektovania práv 
lesbičiek, gejov a bisexuálov v prípade, ak 
majú prístup k právnym inštitútom ako 
registrované partnerstvo či manželstvo; 
nabáda inštitúcie a členské štáty EÚ, aby 
podporovali uznávanie manželstiev alebo 
partnerstiev osôb rovnakého pohlavia ako 
politických, sociálnych a ľudských 
a občianskych práv; víta, že čoraz viac 
krajín vytvára právne predpisy v oblasti 
práva na budovanie rodiny 
prostredníctvom manželstva, partnerstva 
a adopcie bez diskriminácie založenej na 
sexuálnej orientácii, a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby vytvorili návrhy na 
vzájomné uznávanie týchto partnerstiev 
a rodín osôb rovnakého pohlavia v celej 
EÚ, a to s cieľom zaistiť rovnaké 
zaobchádzanie v oblasti práce, slobody 
pohybu, daní a sociálneho zabezpečenia, 
s ochranou príjmov domácností a detí;



AM\1191416SK.docx 79/163 PE642.989v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. dôrazne podporuje Komisiou 
zverejnený zoznam opatrení na 
dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti 
LGBTI osôb (List of actions to advance 
LGBTI equality) a Usmernenia na 
presadzovanie a ochranu všetkých 
ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych osôb 
(Guidelines to promote and protect the 
enjoyment of all human rights by lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex 
persons) z roku 2013, určené pre 
vonkajšiu činnosť, a to ako významné 
prvky pokračujúceho úsilia EÚ 
o zlepšovanie ľudských práv LGBTI osôb, 
v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja do 
roku 2030; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pokračovali v úsilí o ochranu 
a prehlbovanie ľudských práv LGBTI 
osôb, a to úzkou spoluprácou 
s medzinárodnými organizáciami 
a krajinami mimo EÚ, s cieľom bojovať 
proti diskriminácii a porušovaniu 
ľudských práv, ako aj podporovať rozvoj 
právnych predpisov a politík chrániacich 
ľudské práva LGBTI osôb na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. dôrazne podporuje Komisiou 
zverejnený zoznam opatrení na 
dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti 
LGBTI osôb (List of actions to advance 
LGBTI equality) a Usmernenia na 
presadzovanie a ochranu všetkých 
ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych osôb 
(Guidelines to promote and protect the 
enjoyment of all human rights by lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex 
persons) z roku 2013, určené pre 
vonkajšiu činnosť, a to ako významné 
prvky pokračujúceho úsilia EÚ 
o zlepšovanie ľudských práv LGBTI osôb, 
v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja do 
roku 2030; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pokračovali v úsilí o ochranu 
a prehlbovanie ľudských práv LGBTI 
osôb, a to úzkou spoluprácou 
s medzinárodnými organizáciami 
a krajinami mimo EÚ, s cieľom bojovať 
proti diskriminácii a porušovaniu 
ľudských práv, ako aj podporovať rozvoj 
právnych predpisov a politík chrániacich 
ľudské práva LGBTI osôb na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. dôrazne podporuje Komisiou 
zverejnený zoznam opatrení na 
dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti 
LGBTI osôb (List of actions to advance 
LGBTI equality) a Usmernenia na 
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presadzovanie a ochranu všetkých 
ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych osôb 
(Guidelines to promote and protect the 
enjoyment of all human rights by lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex 
persons) z roku 2013, určené pre 
vonkajšiu činnosť, a to ako významné 
prvky pokračujúceho úsilia EÚ 
o zlepšovanie ľudských práv LGBTI osôb, 
v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja do 
roku 2030; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pokračovali v úsilí o ochranu 
a prehlbovanie ľudských práv LGBTI 
osôb, a to úzkou spoluprácou 
s medzinárodnými organizáciami 
a krajinami mimo EÚ, s cieľom bojovať 
proti diskriminácii a porušovaniu 
ľudských práv, ako aj podporovať rozvoj 
právnych predpisov a politík chrániacich 
ľudské práva LGBTI osôb na celom svete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. dôrazne podporuje Komisiou 
zverejnený zoznam opatrení na 
dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti 
LGBTI osôb (List of actions to advance 
LGBTI equality) a Usmernenia na 
presadzovanie a ochranu všetkých 
ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, 
transrodových a intersexuálnych osôb 
(Guidelines to promote and protect the 
enjoyment of all human rights by lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex 
persons) z roku 2013, určené pre 
vonkajšiu činnosť, a to ako významné 
prvky pokračujúceho úsilia EÚ 
o zlepšovanie ľudských práv LGBTI osôb, 
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v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja; 
vyzýva Komisiu/ESVČ, aby pokračovali 
v úsilí o ochranu a prehlbovanie 
ľudských práv LGBTI osôb, a to úzkou 
spoluprácou s medzinárodnými 
organizáciami a krajinami mimo EÚ, 
s cieľom bojovať proti diskriminácii 
a porušovaniu ľudských práv, ako aj 
podporovať rozvoj právnych predpisov 
a politík chrániacich ľudské práva 
LGBTI osôb na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v mnohých krajinách je homosexualita 
stále trestná, pričom v niektorých z nich je 
možné udeliť trest smrti; domnieva sa, že 
násilné praktiky a činy páchané voči 
osobám z dôvodu ich sexuálnej orientácie 
by nemali zostať bez trestu a je nutné 
s nimi skoncovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
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EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ;

EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje význam 
nediskriminácie a potrebu dôveryhodne 
uplatňovať zásadu univerzálnej 
prístupnosti a zabezpečiť všetky práva 
osôb so zdravotným postihnutím vo 
všetkých príslušných politikách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ;

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých rozvojových 
politikách EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
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všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ;

všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ; vyzýva na vytvorenie 
globálneho centra excelentnosti v Európe 
zameraného na perspektívne 
a podnikateľské zručnosti ľudí so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ;

23. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína význam jeho 
účinného vykonávania členskými štátmi 
EÚ aj inštitúciami EÚ; zdôrazňuje najmä 
potrebu dôveryhodne uplatňovať zásadu 
univerzálnej prístupnosti a zabezpečiť 
všetky práva osôb so zdravotným 
postihnutím vo všetkých príslušných 
politikách EÚ; zdôrazňuje, že zdravotné 
postihnutie nezbavuje osobu ľudskej 
dôstojnosti, čo znamená, že štáty majú 
povinnosť chrániť ľudí so zdravotným 
postihnutím pred predčasným úmrtím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Janina Ochojska

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 
mechanizmus založený na systéme tzv. 
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pozitívnej diskriminácie v prospech ľudí 
so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide 
o prístup k vzdelaniu a odbornej príprave, 
k zdravotnej starostlivosti a na trh práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Etnické a jazykové menšiny1a

zdôrazňuje, že komunity národnostných 
menšín majú osobitné potreby, a preto by 
sa medzi osobami patriacimi 
k národnostnej menšine a osobami 
patriacimi k väčšine mala vo všetkých 
oblastiach hospodárskeho, sociálneho, 
politického a kultúrneho života 
presadzovať plnohodnotná a skutočná 
rovnosť; naliehavo vyzýva EÚ, aby počas 
celého procesu rozširovania dôsledne 
sledovala vykonávanie ustanovení na 
ochranu práv osôb patriacich k 
národnostným menšinám; zdôrazňuje, že 
je potrebné pozornejšie sa venovať 
rôznym monitorovacím mechanizmom 
Rady Európy a OSN a užšie 
spolupracovať s ich rôznymi zmluvnými 
orgánmi v záujme lepšieho šírenia ich 
zistení a využívania ich odborných 
znalostí v tejto oblasti; odporúča vytvoriť 
úrad ombudsmana alebo osobitného 
spravodajcu pre práva menšín, ktorého 
mandát by zahŕňal ochranu práv menšín 
prostredníctvom návštev krajín a možnosti 
interakcie s predstaviteľmi menšín 
s cieľom zvýšiť informovanosť o výzvach 
a vydávať odporúčania aj pre členské 
štáty EÚ; zdôrazňuje, že osoby patriace 
k etnickým alebo národnostným 
menšinám nesmú byť vystavené žiadnej 
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forme diskriminácie pri uplatňovaní 
svojich práv: kultúra, tradície, história 
a materinský jazyk etnických a jazykových 
menšín by sa mali rešpektovať; ľuďom 
patriacim k etnickým a jazykovým 
menšinám by sa mala zaručiť možnosť 
vybrať si vzdelanie v ich materinskom 
jazyku alebo naučiť sa ho na rôznych 
úrovniach vzdelávania; v záujme podpory 
a uľahčenia účinnej účasti menšín na 
verejnom živote by sa podľa možnosti 
malo praktizovať využívanie ich 
materinského jazyka v rámci 
vzdelávacieho systému, samospráv, 
volebných, poradenských a iných 
verejných participatívnych postupov; 
odsudzuje všetky formy diskriminácie na 
akomkoľvek základe, zločiny páchané 
z nenávisti, podnecovanie nenávisti, 
nenávistné slovné prejavy a všetky typy 
sociálneho vylučovania etnických 
a národnostných menšín, a vyzýva 
Európsku úniu, aby výslovne odsúdila 
a trestala neľudské činy páchané na 
ľuďoch patriacich k etnickým 
a národnostným menšinám;
__________________
1a Kategória Etnické a jazykové menšiny 
by bola novou kategóriou medzi 
kategóriami Nové technológie a ľudské 
práva a Migranti a utečenci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Podnadpis 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Boj proti diskriminácii na základe 
príslušnosti ku kaste

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 368
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. opätovne zdôrazňuje svoje 
odsúdenie pretrvávajúceho porušovania 
ľudských práv osôb, ktoré sú obeťami 
kastovej hierarchie a diskriminácie na 
základe príslušnosti ku kaste, vrátane 
odmietania rovnosti a prístupu k 
právnemu systému a zamestnaniu, 
pretrvávajúcej segregácie a prekážok 
uplatňovania základných ľudských práv a 
rozvoja spôsobených príslušnosťou ku 
kaste; vyjadruje hlboké znepokojenie 
alarmujúcim počtom násilných útokov na 
Dalitov a mierou inštitucionalizovanej 
beztrestnej diskriminácie; opätovne 
zdôrazňuje svoju výzvu na rozvoj politiky 
EÚ v oblasti diskriminácie na základe 
príslušnosti ku kaste a vyzýva EÚ, aby 
využila každú príležitosť v rámci svojej 
obchodnej, rozvojovej a zahraničnej 
politiky na verejné aj neverejné riešenie 
vážnych obáv EÚ v súvislosti 
s diskrimináciou na základe príslušnosti 
ku kaste, a aby aktívne podporovala 
žiadosti o priznanie štatútu konzultanta 
OSN predložené mimovládnymi 
organizáciami ako International Dalit 
Solidarity Network, ktoré sa zameriavajú 
na diskrimináciu na základe príslušnosti 
ku kaste a iné formy diskriminácie 
založené na práci a pôvode; opätovne 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zintenzívnili úsilie a podporili iniciatívy 
na úrovni OSN a na úrovni delegácií s 
cieľom odstrániť diskrimináciu na 
základe príslušnosti ku kaste: iniciatívy by 
mali zahŕňať podporu osobitných 
ukazovateľov, rozčlenených údajov a 
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osobitných opatrení na riešenie otázky 
kást pri realizácii a monitorovaní cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
dodržiavania nového usmerňovacieho 
nástroja OSN týkajúceho sa diskriminácie 
na základe pôvodu a podpory štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. s veľkým znepokojením berie na 
vedomie rozsah a dôsledky diskriminácie z 
dôvodu príslušnosti ku kaste a 
pretrvávajúce porušovanie ľudských práv 
na základe príslušnosti ku kaste vrátane 
odopierania prístupu k právnemu systému 
alebo zamestnaniu a pretrvávajúcej 
segregácie, chudoby a stigmatizovania; 
žiada prijatie nástroja EÚ na prevenciu a 
odstránenie diskriminácie z dôvodu 
príslušnosti ku kaste; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. opätovne vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby zintenzívnili úsilie a podporili 
iniciatívy s cieľom odstrániť 
diskrimináciu na základe príslušnosti ku 
kaste, pričom tieto iniciatívy by mali 
zahŕňať podporu osobitných 
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ukazovateľov, rozčlenených údajov a 
osobitných opatrení na riešenie otázky 
kást pri realizácii a monitorovaní cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
dodržiavania nového usmerňovacieho 
nástroja OSN týkajúceho sa diskriminácie 
na základe pôvodu a podpory štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Bert-Jan Ruissen

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, ESVČ a členské 
štáty EÚ, aby zvyšovali informovanosť 
o boji proti antisemitizmu na celom svete 
a vyčlenili na tento účel dostatok 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. je hlboko znepokojený závažným 
a systematickým porušovaním ľudských 
práv, ktorého sa dopúšťa čínska vláda 
voči etnickým a náboženským komunitám, 
najmä masové svojvoľné zadržiavanie 
približne 1 – 3 miliónov Ujgurov 
v internačných táboroch v Ujgurskej 
autonómnej oblasti Sin-ťiang; naliehavo 
žiada inštitúcie EÚ, aby v plnej miere 
plnili ustanovenia jeho naliehavých 
uznesení a aby dôkladne zvážili uloženie 
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cielených sankcií, zmrazenie aktív a iné 
konkrétne opatrenia voči osobám 
zodpovedným za vymyslenie a realizáciu 
systému táborov; naliehavo žiada PK/VP, 
aby naďalej túto problematiku riešil so 
svojimi partnermi v čínskej vláda v 
bilaterálnom aj multilaterálnom prostredí 
a aby naďalej požadoval zatvorenie 
internačných táborov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. je hlboko znepokojený tým, že 
pôvodné obyvateľstvo čelí na celom svete 
rozsiahlej a systematickej diskriminácii 
a perzekúcii vrátane prenasledovania, 
svojvoľného zatýkania a zabíjania 
obhajcov ľudských práv, núteného 
presídľovania, zaberania pôdy a porušení 
pravidiel páchaných korporáciami; 
konštatuje, že väčšina pôvodného 
obyvateľstva žije pod hranicou chudoby 
a má veľmi malý alebo nulový prístup 
k politickému zastúpeniu a rozhodovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. naliehavo žiada EÚ a jej členské 
štáty, aby sa aktívne snažili 
o plnohodnotné uznanie, ochranu 
a presadzovanie práv pôvodného 
obyvateľstva; vyzýva krajiny, aby 
ratifikovali ustanovenia Dohovoru MOP 
č. 169 o pôvodnom a kmeňovom 
obyvateľstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. vyzýva všetky štáty, a najmä EÚ a 
členské štáty, aby do procesu 
rozhodovania v súvislosti so stratégiami 
na boj proti zmene klímy – ktoré by mali 
pokrývať aj prípady, keď je pôvodné 
obyvateľstvo z dôvodu nenapraviteľných 
škôd vyplývajúcich zo zmeny klímy nútené 
migrovať, čo môže viesť k ich 
dvojnásobnej diskriminácii ako 
ekologicky vysídlených osôb a pôvodného 
obyvateľstva – zahrnuli pôvodné 
obyvateľstvo a vidiecke komunity; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Podnadpis 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sloboda náboženstva alebo viery Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Emmanuel Maurel

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby transparentne, 
neutrálne a nestranne podporovali 
slobodu náboženstva a viery a aby 
iniciovali dialóg so štátmi a zástupcami 
občianskej spoločnosti, so skupinami 
jednotlivých vierovyznaní, 
humanistickými a filozofickými 
skupinami, a to s cieľom predchádzať 
akýmkoľvek násilným činom a 
diskriminácii osôb na základe filozofických 
názorov, myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ, zohľadňujúc pritom vývoj 
navrhovaný Európskym parlamentom 
(usmernenia EÚ a mandát osobitného 
vyslanca EÚ pre podporu slobody 
náboženstva alebo viery mimo EÚ 
(2018/2155(INI));

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby transparentne, 
neutrálne a nestranne podporovali 
slobodu náboženstva a viery a aby 
iniciovali dialóg so štátmi a zástupcami 
občianskej spoločnosti, skupinami 
jednotlivých vierovyznaní, 
humanistickými skupinami 
a filozofickými skupinami s cieľom 
predchádzať násiliu a diskriminácii osôb na 
základe myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva 
a viery, aby v plnom rozsahu uplatňovali 
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so štátmi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu 
a diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery; vyzýva 
EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a 
posilnila spoluprácu so širokou škálou 
krajín a regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

usmernenia EÚ ku slobode náboženstva 
a viery, a aby podporovali 
medzináboženský dialóg so štátmi a 
zástupcami občianskej spoločnosti, cirkví, 
náboženských komunít a združení 
a ostatných skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu, 
prenasledovaniu, intolerancii a 
diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery; vyzýva 
EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a 
posilnila spoluprácu so širokou škálou 
krajín a regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívne naratívy vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ; vyzýva Komisiu, ESVČ 
a členské štáty, aby presadzovali 
a chránili základné právo na výhradu vo 
svedomí ako prejav slobody náboženstva a 
viery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Bert-Jan Ruissen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg 
so štátmi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu 
a diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery; vyzýva 
EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a 
posilnila spoluprácu so širokou škálou 
krajín a regionálnych organizácií s cieľom 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby presadzovali slobodu 
náboženstva a viery, keďže zhruba tri 
štvrtiny obyvateľov sveta žijú v krajinách, 
kde je náboženstvo výrazne alebo veľmi 
výrazne obmedzené; naliehavo požaduje 
koordináciu iniciatív v oblasti 
presadzovania, medzináboženský dialóg 
a dôraz na pružné financovanie miestnych 
aktérov v oblasti vierovyznaní v tretích 
krajinách, a to s cieľom predchádzať 
násiliu a diskriminácii osôb na základe 
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dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

myslenia, svedomia, náboženstva alebo 
viery; vyzýva EÚ, aby naďalej budovala 
spojenectvá a posilnila spoluprácu so 
širokou škálou krajín a regionálnych 
organizácií s cieľom dosiahnuť pozitívnu 
zmenu vo vzťahu k slobode náboženstva a 
viery; pripomína Rade a Komisii potrebu 
primerane podporiť inštitucionálny mandát, 
kapacitu a povinnosti osobitného vyslanca 
pre podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu/ESVČ a 
členské štáty EÚ, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
vrátane práva zmeniť náboženstvo a vieru 
alebo zrieknuť sa náboženstva a viery 
a neriadiť sa žiadnym náboženstvom 
a vierou, a aby iniciovali medzináboženský 
dialóg so štátmi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu 
a diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery, 
vrátane práva pútnikov na prístup 
k posvätným a náboženským lokalitám bez 
diskriminácie založenej na národnosti, 
rasovom a etnickom pôvode, zdravotnom 
postihnutí, rodovej identite a sexuálnej 
orientácii; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín, 
regionálnych a medzinárodných 
organizácií a s občianskou spoločnosťou s 
cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu 
v oblasti slobody náboženstva a viery; 
pripomína Rade a Komisii, aby primerane 
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podporovali inštitucionálny mandát, 
kapacitu a povinnosti osobitného vyslanca 
pre podporu slobody náboženstva alebo 
viery mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu/ESVČ a 
členské štáty EÚ, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody myslenia, 
svedomia, náboženstva a viery vrátane 
slobody veriť alebo neveriť, praktikovať 
alebo nepraktikovať náboženstvo, a aby 
iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; domnieva sa 
preto, že je nutné bezpodmienečne 
posilniť práva na apostázu a ateizmus 
prostredníctvom medzináboženských 
a medzikultúrnych dialógov; odsudzuje to, 
že sa náboženská otázka v mnohých 
krajinách využíva ako prostriedok na 
dosiahnutie iných cieľov; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu v oblasti 
slobody myslenia, svedomia, náboženstva 
a viery; pripomína Rade a Komisii, aby 
primerane podporovali inštitucionálny 
mandát, kapacitu a povinnosti osobitného 
vyslanca pre podporu slobody náboženstva 
alebo viery mimo EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody myslenia, svedomia 
náboženstva a viery (bežne známej ako 
sloboda náboženstva a viery) a aby 
iniciovali medzináboženský 
a medzikultúrny dialóg so štátmi a 
zástupcami občianskej spoločnosti, skupín 
jednotlivých vierovyznaní 
a nekonfesijných skupín s cieľom 
predchádzať násiliu a diskriminácii osôb na 
základe myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ, v súlade s uznesením EP o 
usmerneniach EÚ a mandáte osobitného 
vyslanca EÚ pre podporu slobody 
náboženstva alebo viery mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
vrátane práva zmeniť náboženstvo a vieru 
alebo zrieknuť sa náboženstva a viery 
a neriadiť sa žiadnym náboženstvom 
a vierou, a aby iniciovali medzináboženský 
dialóg so štátmi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu 
a diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery; vyzýva 
EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a 
posilnila spoluprácu so širokou škálou 
krajín a regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej 
spoločnosti a skupín jednotlivých 
vierovyznaní s cieľom predchádzať násiliu 
a diskriminácii osôb na základe myslenia, 
svedomia, náboženstva alebo viery; vyzýva 
EÚ, aby naďalej budovala spojenectvá a 
posilnila spoluprácu so širokou škálou 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali dialóg s cirkvami 
a náboženskými združeniami alebo 
komunitami, ako aj s filozofickými 
a nekonfesijnými organizáciami s cieľom 
predchádzať akýkoľvek aktom násilia 
a diskriminácie vyvolaným slobodou 
myslenia, svedomia, náboženstva alebo 
viery; vyzýva EÚ, aby naďalej budovala 
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krajín a regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

spojenectvá a posilnila spoluprácu so 
širokou škálou krajín a regionálnych 
organizácií s cieľom dosiahnuť pozitívnu 
zmenu vo vzťahu k slobode náboženstva a 
viery; pripomína Rade a Komisii potrebu 
podporovať, v neustálej koordinácii 
s náboženskými a filozofickými 
organizáciami, kapacitu a povinnosti 
osobitného vyslanca pre podporu slobody 
náboženstva alebo viery mimo EÚ;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva členské 
štáty, aby naďalej budovali spojenectvá a 
posilnili spoluprácu so širokou škálou 
krajín a regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 387
Peter van Dalen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; vyzýva preto 
Radu a Komisiu, aby posilnili 
inštitucionálny mandát osobitného 
vyslanca pre podporu slobody náboženstva 
alebo viery mimo EÚ a rozšírili kapacity, 
ktoré sú pre túto prácu a súvisiace 
záväzky k dispozícii;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 388
Bert-Jan Ruissen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 

24. zdôrazňuje, že sloboda 
náboženstva a viery sa musí zaručiť na 
celom svete a musí sa chrániť 
bezpodmienečne; naliehavo vyzýva 
Komisiu, ESVČ a členské štáty, aby 
zintenzívnili presadzovanie slobody 
náboženstva a viery a aby iniciovali 
medzináboženský dialóg so štátmi a 
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náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

zástupcami občianskej spoločnosti a skupín 
jednotlivých vierovyznaní s cieľom 
predchádzať násiliu a diskriminácii osôb na 
základe myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody myslenia, 
svedomia, náboženstva a viery a aby 
iniciovali dialóg so štátmi a zástupcami 
občianskej spoločnosti a skupín 
jednotlivých vierovyznaní s cieľom 
predchádzať násiliu a diskriminácii osôb na 
základe myslenia, svedomia, náboženstva 
alebo viery; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 390
Željana Zovko

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery, a to najmä 
v oblastiach konfliktov, kde sú takéto 
skupiny najviac zraniteľné; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
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a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; odsudzuje právne 
predpisy zamerané proti konverzii a proti 
rúhaniu, ktoré reálne obmedzujú slobodu 
náboženstva a viery náboženských menšín 
a ateistov a dokonca im túto slobodu 
upierajú; vyzýva EÚ, aby naďalej 
budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
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Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť situácii 
prenasledovaných kresťanov na celom 
svete, ktorí tvoria veľkú väčšinu 
náboženských skupín čeliacich 
diskriminácii, násiliu a smrti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ;

24. naliehavo vyzýva Komisiu, ESVČ a 
členské štáty, aby zintenzívnili 
presadzovanie slobody náboženstva a viery 
a aby iniciovali medzináboženský dialóg so 
štátmi a zástupcami občianskej spoločnosti 
a skupín jednotlivých vierovyznaní s 
cieľom predchádzať násiliu a diskriminácii 
osôb na základe myslenia, svedomia, 
náboženstva alebo viery; vyzýva EÚ, aby 
naďalej budovala spojenectvá a posilnila 
spoluprácu so širokou škálou krajín a 
regionálnych organizácií s cieľom 
dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzťahu k 
slobode náboženstva a viery; pripomína 
Rade a Komisii potrebu primerane 
podporiť inštitucionálny mandát, kapacitu 
a povinnosti osobitného vyslanca pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ, a to rozšírením mandátu na 
viacročné obdobie a zavedením 
spolupráce so všetkými relevantnými 
inštitúciami EÚ; plne podporuje to, že EÚ 
má v praxi vedúce postavenie, pokiaľ ide 
o tematické rezolúcie Rady OSN pre 
ľudské práva a Valného zhromaždenia 
OSN týkajúce sa slobody náboženstva a 
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viery;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. je hlboko znepokojený tým, že 
niektoré krajiny trestajú rúhanie, 
konverziu a apostázu, a to aj trestom 
smrti; opakovane zdôrazňuje, že právo na 
slobodu náboženstva a viery zahŕňa právo 
neveriť, právo na teistické, neteistické, 
agnostické či ateistické postoje, a právo na 
apostázu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. uznáva, že voľba vlastných 
vedúcich predstaviteľov bez akéhokoľvek 
zásahu štátu a v súlade s právom na 
slobodu myslenia, svedomia, náboženstva 
a viery je právom náboženských komunít 
a skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Cristian-Silviu Buşoi
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva osobitného vyslanca EÚ pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery 
mimo EÚ, aby ocenil všetko úsilie 
o zastavenie národnostnej diskriminácie 
katarských pútnikov, ktorí nemôžu 
uskutočniť hádždž z dôvodu 
pretrvávajúcej krízy GCC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. so znepokojením konštatuje, že 
kresťania predstavujú najväčšiu 
prenasledovanú náboženskú menšinu na 
svete; vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
prenasledovaným kresťanským 
komunitám na celom svete, ktoré to 
potrebujú;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. upozorňuje na ochranu najväčšej 
prenasledovanej náboženskej menšiny na 
svete, teda kresťanov, a na to, že 
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prenasledovanie kresťanov dosahuje 
takmer úroveň genocídy;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. osobitne upozorňuje na 
prenasledovanie kresťanov na Blízkom 
východe a v Afrike, a konštatuje, že podľa 
nedávnej správy vypracovanej na žiadosť 
ministra Spojeného kráľovstva Jeremyho 
Hunta tvoria ohromujúcu väčšinu (80 %) 
prenasledovaných veriacich kresťania; 
ďalej vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
zatiaľ čo pred sto rokmi tvorili kresťania 
20 % obyvateľstva Blízkeho východu 
a severnej Afriky, táto hodnota poklesla 
na aktuálnych menej než 4 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. pripomína, že zásada oddelenia 
cirkvi a štátu je veľmi významnou 
ústavnou zásadou na celom svete 
a v Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Podnadpis 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sloboda tlače a právo na informácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. Sloboda prejavu a sloboda médií
pripomína, že sloboda prejavu a sloboda 
médií podporujú pluralitnú kultúru a sú 
nevyhnutnými prvkami základov 
demokratickej spoločnosti, a že by 
novinári mali mať slobodu vykonávať 
svoju profesiu bez strachu 
z prenasledovania a uväznenia; žiada EÚ 
a jej členské štáty, aby lepšie sledovali 
všetky formy obmedzovania slobody 
prejavu na internete aj mimo neho, ako aj 
v médiách tretích krajín, aby ich 
systematicky odsudzovali a aby využívali 
všetky dostupné diplomatické prostriedky 
a nástroje na to, aby s týmito 
obmedzeniami skoncovali; odsudzuje 
blokovanie webových stránok médií, ako 
aj blokovanie a obmedzovanie prístupu 
k aplikáciám určeným na posielanie správ 
cez internet, ako aj porušovanie ľudských 
práv, väznenie a smrť mnohých 
novinárov a blogerov v roku 2018 a žiada, 
aby EÚ vyvinula maximálne úsilie o ich 
ochranu; trvá na tom, že je dôležité 
odsudzovať nenávistné slovné prejavy 
a podnecovanie násilia na internete aj 
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mimo neho a bojovať proti týmto javom, 
ktoré predstavujú priame ohrozenie 
právneho štátu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. naliehavo žiada osobitného 
spravodajcu EÚ, aby venoval osobitnú 
pozornosť ochrane slobody, nezávislosti 
a plurality médií na celom svete; 
podporuje iniciatívy pomáhajúce oddeliť 
falošné správy a propagandistické 
dezinformácie od informácií získaných 
ako výsledok skutočného a nezávislého 
žurnalistického úsilia, ako je iniciatíva 
Journalism Trust Initiative; vyzýva 
inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ, aby 
odsúdili všetky spôsoby fyzického 
a justičného zastrašovania používané 
proti novinárom v snahe umlčať ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. odsudzuje skutočnosť, že sloboda 
informácií bola v roku 2018 naďalej 
ohrozovaná; že podľa výročnej správy 
organizácie Reporters Without Borders 
bolo 80 novinárov zabitých, 348 
uväznených, a 60 unesených; pripomína 
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dôležitosť slobody prejavu na internete aj 
mimo neho, keďže podporuje kultúru 
plurality; dôrazne odsudzuje hrozby, 
zastrašovanie a útoky namierené na 
novinárov, nezávislé médiá, blogerov 
a oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti, ako aj nenávistné slovné prejavy, 
právne predpisy o ohováraní 
a podnecovanie násilia, keďže ide 
o hrozby pre právny štát a hodnoty vtelené 
do ľudských práv; pripomína, že sloboda 
prejavu je jedným zo základov akejkoľvek 
demokratickej spoločnosti a možno ju 
obmedziť len z výnimočných dôvodov, 
pričom je nutné venovať osobitnú 
pozornosť zásade nevyhnutnosti 
a proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Podnadpis 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mučenie a iné zlé zaobchádzanie

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mučenie, neľudské alebo ponižujúce 
zaobchádzanie a trest smrti sa naďalej 
uplatňujú v mnohých krajinách celého 
sveta, a vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje 
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úsilie o odstránenie týchto praktík; víta 
skutočnosť, že v roku 2017 došlo 
k založeniu koordinačnej skupiny EÚ pre 
boj proti mučeniu; víta v tomto smere 
aktualizáciu právnych predpisov EÚ 
uskutočnenú jeho legislatívnym 
uznesením z 29. novembra 2018 o 
obchodovaní s určitým tovarom, ktorý 
možno použiť na vykonanie trestu smrti, 
mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo 
ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie; 
zdôrazňuje, že organizácia Amnesty 
International zaznamenala v porovnaní 
s rokom 2017 zníženie počtu popráv na 
celom svete o 31 %;vyzýva krajiny, ktoré 
tak ešte neurobili, aby zaviedli okamžité 
moratórium na trest smrti ako krok 
smerujúci k jeho zrušeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. považuje za veľmi 
poľutovaniahodné, že mučenie, neľudské 
alebo ponižujúce zaobchádzanie a trest 
smrti sa naďalej uplatňujú v mnohých 
krajinách na celom svete, a vyzýva EÚ, 
aby zintenzívnila svoje úsilie o 
odstránenie týchto praktík; vyzýva krajiny, 
ktoré tak ešte neurobili, aby zaviedli 
okamžité moratórium na trest smrti ako 
krok smerujúci k jeho zrušeniu; považuje 
za nevyhnutné bojovať proti všetkým 
formám mučenia zadržaných osôb a zlého 
zaobchádzania s nimi vrátane 
psychologického mučenia, a zintenzívniť 
úsilie o zaistenie súladu s príslušným 
medzinárodným právom a o zaistenie 
odškodnenia pre obete;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. pripomína, že v roku 2018 sa v 20 
krajinách uskutočnilo aspoň 690 popráv, 
čo v porovnaní s rokom 2017 znamená 
zníženie o 31 %; je znepokojený počtom 
odsudzujúcich rozsudkov vynesených 
a popráv vykonaných na základe dôvodov, 
ktoré nespĺňajú vymedzenie závažných 
zločinov, čo je v rozpore s medzinárodným 
právom; vyzýva krajiny, ktoré tak ešte 
neurobili, aby zaviedli okamžité 
moratórium na trest smrti s cieľom 
dosiahnuť jeho zrušenie, a vyzýva EÚ 
a jej členské štáty k osobitnej obozretnosti 
voči štátom, ktoré hrozia právnym alebo 
faktickým obnovením trestu smrti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. odsudzuje využívanie mučenia, 
neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania a trestu smrti v mnohých 
krajinách; považuje podmienky väzenia a 
stav väzníc v niekoľkých krajinách za 
extrémne znepokojujúce; považuje za 
nevyhnutné bojovať proti všetkým 
formám mučenia väznených osôb a zlého 
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zaobchádzania s nimi vrátane 
psychologického zaobchádzania s nimi, 
ako aj zintenzívniť úsilie o rešpektovanie 
medzinárodného práva v tejto oblasti; 
pripomína, že odmietnuť väzňom prístup 
ku starostlivosti a liekom, najmä v prípade 
chorôb ako hepatitída a HIV, sa považuje 
za zlé zaobchádzanie alebo dokonca 
mučenie a môže sa považovať za 
odmietnutie pomoci osobe 
v nebezpečenstve;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. domnieva a, že podmienky 
zadržiavania vrátane prístupu ku 
starostlivosti a liekom sú v niekoľkých 
krajinách veľmi znepokojujúce; považuje 
za nevyhnutné bojovať proti všetkým 
formám fyzického a psychologického 
mučenia a zlého zaobchádzania so 
zadržiavanými osobami, a zintenzívniť 
úsilie o zaistenie súladu s príslušným 
medzinárodným právom a o zaistenie 
odškodnenia pre obete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)



PE642.989v01-00 114/163 AM\1191416SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. víta revidovanú politiku EÚ voči 
tretím krajinám v oblasti mučenia a iného 
krutého, neľudského a ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestania; vyzýva 
členské štáty EÚ, aby presadzovali 
ochranné prvky proti mučeniu a inému 
zlému zaobchádzaniu vo všetkých svojich 
krokoch a politikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 24 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24d. zdôrazňuje význam ďalšieho 
posilňovania spolupráce s mechanizmami 
OSN, regionálnymi subjektmi 
a príslušnými aktérmi ako MTS, ako aj 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
a obhajcami ľudských práv, v rámci boja 
proti mučeniu a inému zlému 
zaobchádzaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Návrh uznesenia
Odsek 24 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24e. vyzýva členské štáty EÚ, aby 
ihneď skoncovali s celosvetovým 
obchodom s tovarom používaným na 
mučenie a vykonávanie trestu smrti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv a životného prostredia; 
zdôrazňuje, že treba vytvoriť nástroj na 
reguláciu činností nadnárodných 
spoločností a iných spoločností v rámci 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv; zdôrazňuje, že mnohé európske 
spoločnosti sú spájané so závažnými 
prípadmi porušovania ľudských práv 
a zhoršovania životného prostredia, ako 
sú prípady nútenej a detskej práce, 
zaberania pôdy a znečisťovania prostredia 
toxickými látkami; vyzýva Komisiu, aby 
podporila legislatívny návrh týkajúci sa 
ľudských práv a environmentálnej 
náležitej starostlivosti v prostredí 
korporácií s cieľom predísť prípadom 
zneužívania v ich celosvetových 
operáciách a zlepšiť prístup obetí ku 
spravodlivosti; pripomína všetkým 
krajinám, aby uplatňovali hlavné zásady 
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, 
a vyzýva tie členské štáty EÚ, ktoré ešte 
neprijali národné akčné plány v oblasti 
obchodných práv, aby tak urobili čo 
najskôr; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
konštruktívne podporovali tvorbu 
záväzného nástroja OSN venovaného 
nadnárodným spoločnostiam a iným 
podnikom, pokiaľ ide o ľudské práva, 
a považuje to za potrebný krok vpred 
v oblasti presadzovania a ochrany 
ľudských práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 415
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť záväzný mechanizmus EÚ na 
zaistenie dodržiavania pravidiel týmito 
spoločnosťami a že treba vytvoriť nástroj 
na reguláciu činností nadnárodných 
spoločností a iných spoločností v rámci 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv; v tomto smere opätovne vyzýva EÚ 
a jej členské štáty, aby sa konštruktívne 
zapojili do práce medzivládnej pracovnej 
skupiny OSN pre nadnárodné korporácie 
a iné podniky; zdôrazňuje, že je kriticky 
dôležité, aby všetky krajiny vrátane 
členských štátov EÚ v plnej miere 
uplatňovali hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv, najmä so 
zreteľom na tretí pilier venovaný prístupu 
k prostriedkom nápravy; vyzýva tie 
členské štáty EÚ, ktoré ešte neprijali 
národné akčné plány v oblasti obchodných 
práv, aby tak urobili čo najskôr; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila 
medziinštitucionálnu pracovnú skupinu 
pre podnikanie a ľudské práva a aby 
preverila možnosť iniciatívy v oblasti 
povinnosti náležitej starostlivosti na 
úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 416
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; pripomína zodpovednosť 
podnikov za zaistenie toho, aby ich 
operácie a dodávateľské reťazce neboli 
zapojené do porušovania ľudských práv 
vrátane environmentálnych práv, práv 
pôvodného obyvateľstva a pracovných 
práv, ani do hrozieb a útokov 
namierených proti obhajcom ľudských 
práv; zdôrazňuje, že treba vytvoriť 
medzinárodný záväzný nástroj na reguláciu 
činností nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
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medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť záväzný nástroj na reguláciu 
činností nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr; vyzýva súkromný 
sektor, najmä finančné, poisťovacie 
a dopravné spoločnosti, aby poskytovali 
svoje služby humanitárnym aktérom 
vykonávajúcim pomocné činnosti, a to aj 
na územiach podliehajúcich sankciám 
EÚ, pričom je nutné v plnej miere 
dodržiavať humanitárne výnimky 
a výnimky, ktoré predpokladajú právne 
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predpisy EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr;

25. opätovne potvrdzuje, že činnosti 
všetkých spoločností bez ohľadu na to, či 
pôsobia na domácej alebo cezhraničnej 
úrovni, musia byť v plnom súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje, že treba 
vytvoriť nástroj na reguláciu činností 
nadnárodných spoločností a iných 
spoločností v rámci medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv; pripomína 
všetkým krajinám, aby uplatňovali hlavné 
zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, a vyzýva tie členské štáty 
EÚ, ktoré ešte neprijali národné akčné 
plány v oblasti obchodných práv, aby tak 
urobili čo najskôr; zdôrazňuje, že je 
potrebné zlepšiť prístup k súdnym 
prostriedkom nápravy pre obete zlého 
správania sa korporácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh zameraný na plnenie 
záväzkov týkajúcich sa transparentnosti 
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a náležitej starostlivosti v oblasti ľudských 
práv a ochrany životného prostredia, ktorý 
vyzve podniky, aby vo svojich globálnych 
hodnotových reťazcoch a operáciách 
rešpektovali ľudské práva a životné 
prostredie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
obete porušení pravidiel zo strany 
podnikov mali podľa nových právnych 
predpisov lepší prístup k právnym 
nápravným prostriedkom; berie na 
vedomie potrebu záväzných právnych 
predpisov EÚ na zaistenie ochrany pre 
jednotlivcov, komunity, pracovníkov, 
obhajcov ľudských práv a ich zástupcov, 
ako aj pre životné prostredie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 421
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje, že presadzovanie 
ľudských práv a demokratických zásad, 
vrátane uplatňovania doložiek 
medzinárodných zmlúv stanovujúcich ako 
podmienku dodržiavanie ľudských práv, 
je nutné podporovať vo všetkých 
politikách EÚ s vonkajším rozmerom 
vrátane obchodnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Isabel Wiseler-Lima

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. okrem toho opätovne potvrdzuje, 
že je dôležité presadzovať sociálnu 
zodpovednosť podnikov, a že je dôležité, 
aby európske podniky zohrávali vedúcu 
úlohu pri presadzovaní medzinárodných 
noriem v oblasti podnikania a ľudských 
práv; zdôrazňuje, že spolupráca medzi 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti 
ľudských práv a podnikateľskými 
organizáciami posilňuje postavenie 
miestnych aktérov a podporuje občiansku 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. požaduje systém kompenzačných 
záväzkov pre prípad porušovania 
základných ľudských práv hospodárskymi 
alebo obchodnými aktivitami podniku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 424
Bettina Vollath

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. zdôrazňuje, že testy náležitej 
starostlivosti v oblasti ľudských práv by 
mali byť priebežné a mali by sa 
uskutočňovať čo najskôr, a každopádne 
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pri každom založení novej podnikateľskej 
činnosti, keďže riziká pre ľudské práva sa 
môžu zmeniť s rozvojom podnikateľských 
aktivít a s tým, ako sa mení podnikateľské 
prostredie; konštatuje, že riziká pre 
ľudské práva sa môžu zvýšiť alebo znížiť 
pri príprave zmlúv a iných dohôd, 
prípadne im možno predísť pri 
uskutočňovaní fúzií alebo akvizícií; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 425
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva EÚ, aby vo svojom dialógu 
s tretími krajinami, najmä s tými, ktorých 
sa týkajú megaprojekty, a predovšetkým 
v prípade financovania týchto projektov 
investormi, bankami alebo programami 
pomoci z EÚ, zaistila to, aby príslušné 
orgány mali alebo vytvorili jednoznačný 
a záväzný regulačný rámec, v ktorom 
súkromné vojenské a bezpečnostné 
podniky musia pôsobiť a kde sa 
vykonávanie pravidelne a transparentne 
monitoruje, a to aj v spolupráci 
s občianskou spoločnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. vyzýva na zaistenie toho, aby sa 
v kontexte nesúhlasu s rozsiahlymi 
hospodárskymi projektmi rešpektovali 
práva na sociálny protest a pokojné 
zhromažďovanie; odsudzuje všetky formy 
obmedzovania a žiada, aby sa zaistilo, aby 
v krajinách, s ktorými sa udržiavajú 
hospodárske styky, sa závažné prípady 
zneužitia právomocí polície neopakovali 
a aby sa v nich nepokračovalo, a aby sa 
neschvaľovali alebo nevykonávali právne 
predpisy obmedzujúce alebo odstraňujúce 
tieto práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Európsku investičnú banku 
a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, 
aby zaistili to, aby predkladatelia 
projektov v plnej miere plnili svoje 
povinnosti v oblasti zapojenia 
zainteresovaných subjektov a aby sa tak 
uskutočňovalo zmysluplné zapojenie 
verejnosti do plánovacích, posudzovacích 
a monitorovacích procesov, ako aj 
konzultácie s verejnosťou v tejto oblasti, 
a aby posilnili vlastné monitorovanie 
projektov, ktoré financujú, aby tieto 
náklady zahrnuli do plánovania svojich 
operácií od počiatku projektového cyklu, 
a aby do zmlúv s klientmi začlenili sankcie 
pre prípad neplnenia alebo 
nerešpektovania týchto ochranných 
prvkov; vyzýva EÚ, aby prostredníctvom 
EIB a EBOR dôslednejšie monitorovala 
aktivity financované z prostriedkov EÚ 
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z hľadiska dodržiavania ľudských práv, 
a aby zaistila plnohodnotnú zodpovednosť 
za prípady porušenia pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. vyzýva Európsku investičnú 
banku, aby zaistila existenciu robustných 
ochranných prvkov zabezpečujúcich to, 
aby predkladatelia projektov v plnej miere 
plnili svoje povinnosti v oblasti zapojenia 
zainteresovaných subjektov a aby sa tak 
uskutočňovalo zmysluplné zapojenie 
verejnosti do plánovacích, posudzovacích 
a monitorovacích procesov, ako aj 
konzultácie s verejnosťou v tejto oblasti, 
a aby posilnila vlastné monitorovanie 
projektov, ktoré financuje; aby tieto 
náklady zahrnula do plánovania svojich 
operácií od počiatku projektového cyklu, 
a aby do zmlúv s klientmi začlenila 
sankcie pre prípad neplnenia alebo 
nerešpektovania týchto ochranných 
prvkov; vyzýva EÚ, aby dôslednejšie 
monitorovala aktivity financované 
z prostriedkov EIB z hľadiska 
dodržiavania ľudských práv, a aby zaistila 
plnohodnotnú zodpovednosť za prípady 
porušenia pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s 
ESVČ stanovila rámec na podávanie 
výročných správ Európskou investičnou 
bankou (EIB) o jej operáciách mimo EÚ, 
pokiaľ ide o súlad so všeobecnými 
zásadami, ktorými sa riadi vonkajšia 
činnosť Únie, ako sa uvádza v článku 21 
Zmluvy o EÚ a v strategickom rámci a 
akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby projekty podporované 
EIB boli v súlade s politikami a záväzkami 
EÚ v oblasti ľudských práv a aby 
existovali mechanizmy zodpovednosti, 
ktorými môžu jednotlivci upozorňovať na 
prípady porušenia pravidiel súvisiace 
s činnosťami EIB; vyzýva EIB, aby ďalej 
rozvinula svoju politiku sociálnych 
noriem na politiku ľudských práv v 
oblasti bankovníctva; vyzýva na 
začlenenie kritérií ľudských práv do jej 
hodnotení projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných 
normách; uznáva, že globálne hodnotové 
reťazce prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem 

vypúšťa sa
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a predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem 
a predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. opätovne zdôrazňuje svoju 
podporu zavádzania doložiek o ľudských 
právach do medzinárodných dohôd medzi 
EÚ a tretími krajinami vrátane 
obchodných a investičných dohôd; vyzýva 
Komisiu, aby účinne a systematicky 
monitorovala vykonávanie týchto doložiek 
a pravidelne predkladala Európskemu 
parlamentu správy o dodržiavaní 
ľudských práv v partnerských krajinách; 
pozitívne hodnotí systém preferencií VSP+ 
ako prostriedok na podporu účinného 
vykonávania 27 ťažiskových 
medzinárodných dohovorov o ľudských 
právach a pracovných normách; uznáva, že 
globálne hodnotové reťazce prispievajú k 
posilňovaniu medzinárodných základných 
pracovných, environmentálnych 
a sociálnych noriem a predstavujú 
príležitosť pre trvalo udržateľný pokrok, 
najmä v rozvojových krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
konštatuje, že posilnené a účinné 
monitorovacie mechanizmy by mohli 
posilniť pákový potenciál systémoch 
obchodných preferencií v reakcii na 
porušovanie ľudských práv; využíva 
príležitosť, ktorú ponúka revízia 
nariadenia, na lepšie posúdenie vplyvu 
VSP v oblasti ľudských práv a na 
posilnenie väzby medzi udelením 
obchodnej preferencie a porušovaním 
ľudských práv, ku ktorému dochádza 
v konkrétnych odvetviach alebo v častiach 
dodávateľských reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách a v krajinách vystavených 
z dôvodu zmeny klímy väčšiemu riziku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 434
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách a v krajinách vystavených 
z dôvodu zmeny klímy väčšiemu riziku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Peter van Dalen

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách; zdôrazňuje, že krajiny mimo 
EÚ, ktoré sú príjemcami programu VSP+, 
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musia dosahovať pokrok v celom rozsahu 
ľudských práv, teda vrátane náboženskej 
slobody, a nesmú len predpokladať, že 
režim VSP+ sa viac-menej automaticky 
predĺži;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 436
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách;

26. pozitívne hodnotí systém 
preferencií VSP+ ako prostriedok na 
podporu účinného vykonávania 27 
ťažiskových medzinárodných dohovorov o 
ľudských právach a pracovných normách; 
uznáva, že globálne hodnotové reťazce 
prispievajú k posilňovaniu 
medzinárodných základných pracovných, 
environmentálnych a sociálnych noriem a 
predstavujú príležitosť pre trvalo 
udržateľný pokrok, najmä v rozvojových 
krajinách; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
a lepšie monitorovala systémy VSP+ 
s cieľom zaistiť, aby krajiny, ktoré sú 
príjemcami podpory, dodržiavali normy 
v oblasti ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. zdôrazňuje zlyhanie zavádzania 
doložiek o ľudských právach do dohôd 
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o voľnom obchode s tretími krajinami, 
keďže tieto dohody viedli dokonca 
k porušovaniu základných hospodárskych 
a sociálnych práv a najmä ku zbedačeniu 
dotknutého obyvateľstva a ku 
hromadeniu zdrojov nadnárodnými 
spoločnosťami; okrem toho sa domnieva, 
že mechanizmy kontroly ex ante, ktoré sú 
potrebné pred uzatvorením rámcovej 
dohody a ktoré ako zásadná zložka 
podmieňujú uzatvorenie dohody, ako aj 
mechanizmy kontroly ex post facto, ktoré 
prinášajú konkrétne prípady porušenia 
uvedených doložiek až do pozastavenia 
účinnosti dohody; domnieva sa, že okrem 
týchto doložiek je potrebné zaviesť nové 
formy spolupráce, aby sa umožnil 
hospodársky a sociálny rozvoj tretích 
krajín podľa potrieb obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. víta zriadenie nezávislého 
kanadského ombudsmana pre zodpovedné 
podniky, s mandátom vyšetrovať 
podozrenia týkajúce sa porušovania 
ľudských práv súvisiace s činnosťou 
kanadských spoločností v zahraničí; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvážili 
napodobenie tejto povzbudivej iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu;

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane 
dezinformácií, hromadného sledovania, 
falošných správ, nenávistných slovných 
prejavov, štátom podporovaných 
obmedzení a zneužívania umelej 
inteligencie, ako aj význam nájdenia 
správnej rovnováhy medzi ľudskými 
právami a inými legitímnymi prvkami, ako 
sú bezpečnosť alebo boj proti trestnej 
činnosti, terorizmu a extrémizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Heidi Hautala

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu;

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, dezinformácií a zneužívania 
umelej inteligencie, okrem toho 
zdôrazňuje, aké osobitné hrozby tieto 
technológie predstavujú pre obhajcov 
ľudských práv z hľadiska kontroly, 
obmedzovania a podrývania ich činnosti,
ako aj význam nájdenia správnej 
rovnováhy medzi ľudskými právami 
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a predovšetkým právom na súkromie a 
inými legitímnymi prvkami, ako sú 
bezpečnosť alebo boj proti trestnej 
činnosti, terorizmu a extrémizmu; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby zaistili 
plnohodnotnú náležitú starostlivosť 
v oblasti ľudských práv a riadnu kontrolu 
vývozu európskych sledovacích 
technológií a technickej pomoci; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby komunikovali 
s vládami tretích krajín s cieľom 
skoncovať s represívnymi praktikami 
a právnymi predpismi v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a boja proti 
terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu;

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu; vyjadruje znepokojenie nad 
čoraz rozšírenejším používaním 
niektorých technológií kybernetického 
sledovania s dvojakým použitím na 
sledovanie obhajcov ľudských práv, 
novinárov a politických oponentov; 
pripomína v tomto smere nariadenie (ES) 
č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim na 
kontrolu týchto položiek s dvojakým 
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použitím, ako aj potrebu každoročnej 
aktualizácie jeho prílohy I obsahujúcej 
zoznam kontrolovaných položiek;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 442
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu;

27. zdôrazňuje význam vypracovania 
stratégie EÚ zameranej na zavádzanie 
nových technológií, ako sú umelá 
inteligencia, v službách ľudí, a riešenia 
potenciálnej hrozby nových technológií v 
oblasti ľudských práv vrátane hromadného 
sledovania, falošných správ, dezinformácií 
a zneužívania umelej inteligencie, ako aj 
význam nájdenia správnej rovnováhy 
medzi ľudskými právami a inými 
legitímnymi prvkami, ako sú bezpečnosť 
alebo boj proti trestnej činnosti, terorizmu 
a extrémizmu; opätovne zdôrazňuje 
dôležitosť slobody prejavu na internete aj 
mimo neho, keďže podporuje kultúru 
plurality; zdôrazňuje, že akékoľvek 
obmedzenie uplatňovania tejto slobody na 
internete alebo mimo neho, ako napríklad 
odstraňovanie obsahu z internetu, by 
malo byť výnimočné, právom stanovené 
a nariadené súdom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva EÚ a členské štáty EÚ, aby 
zaistili plnohodnotnú náležitú 
starostlivosť v oblasti ľudských práv 
a riadnu kontrolu vývozu európskych 
sledovacích technológií a technickej 
pomoci; vyzýva EÚ a členské štáty EÚ, 
aby komunikovali s vládami tretích krajín 
s cieľom skoncovať s represívnymi 
praktikami a právnymi predpismi v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a boja proti 
terorizmu; je však znepokojený 
rozmachom dohôd o justičnej a policajnej 
spolupráci s krajinami, ktoré ľudské 
práva nerešpektujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva EÚ a členské štáty EÚ, aby 
zaistili plnohodnotnú náležitú 
starostlivosť v oblasti ľudských práv 
a riadnu kontrolu vývozu európskych 
sledovacích technológií a technickej 
pomoci; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
komunikovali s vládami tretích krajín 
s cieľom skoncovať s represívnymi 
praktikami a právnymi predpismi v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a boja proti 
terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyjadruje znepokojenie nad čoraz 
častejším používaním digitálneho 
dohľadu na ohrozovanie, zastrašovanie 
a útoky namierené okrem iných na 
obhajcov ľudských práv, novinárov a 
právnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína svoje uznesenie z 27. 
februára 2014 o využívaní ozbrojených 
bezpilotných lietadiel; vyjadruje svoje 
hlboké znepokojenie nad použitím 
ozbrojených bezpilotných lietadiel mimo 
medzinárodného právneho rámca; vyzýva 
EÚ, aby urýchlene vytvorila právne 
záväzný rámec na používanie ozbrojených 
bezpilotných lietadiel s cieľom zaistiť, aby 
sa členské štáty, v súlade so svojimi 
právnymi záväzkami nedopúšťali 
protiprávneho cieleného zabíjania ani 
neuľahčovali takéto zabíjanie páchané 
inými štátmi; vyzýva okrem toho Komisiu, 
aby Parlament riadne informovala o 
použití prostriedkov EÚ na všetky 
výskumné a vývojové projekty, týkajúce sa 
konštruovania bezpilotných lietadiel; 
žiada o posúdenie vplyvu na ľudské práva 
v súvislosti s ďalšími projektmi vývoja 
bezpilotných lietadiel; naliehavo žiada 
PK/VP, aby zakázal vývoj, výrobu 
a používanie plne autonómnych zbraní, 
ktoré umožňujú uskutočňovanie útokov 
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bez ľudského zásahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zdôrazňuje, že je potrebná účinná 
digitálna spolupráca medzi vládami, 
súkromným sektorom, občianskou 
spoločnosťou, akademickými 
a technickými komunitami, sociálnymi 
partnermi a inými zainteresovanými 
subjektmi, aby sa zaistila bezpečná 
a inkluzívna digitálna budúcnosť pre 
všetkých, v súlade s medzinárodnými 
právnymi predpismi pre oblasť ľudských 
práv a v dôslednom súlade 
s ustanoveniami a opatreniami OSN, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti, technológií, 
udržateľného rozvoja a diplomacie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ktoré 
vedú k významnej destabilizácií krajín, do 
ktorých smerujú, ako sú islamský 
terorizmus, vojny, konflikty, 
prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, 
obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo a 
zmena klímy; žiada, aby sa riešil vonkajší 
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budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; 

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov; žiada, 
aby sa riešil vonkajší rozmer migračnej 
krízy vrátane hľadania udržateľných riešení 
konfliktov, a to budovaním spolupráce a 
partnerstiev s príslušnými tretími 
krajinami; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako 
sú vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na 
tom, že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
prijať skutočné kroky, v súlade 
s globálnym paktom o utečencoch, s 
cieľom:

a) znížiť tlak vyvíjaný na hostiteľské 
krajiny a komunity;
b) zlepšiť sebestačnosť utečencov;
c) rozšíriť prístup k riešeniam so 
zapojením tretích krajín;
d) podporiť podmienky v krajinách 
pôvodu umožňujúce bezpečný a dôstojný 
návrat;
e) vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zvýšili objem humanitárnej pomoci pre 
nútene vysídlené osoby;
f) vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli podporu komunitám, ktoré hostia 
utečencov, nad rámec štandardných 
rozvojových programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako 
sú vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
hnacie motory nútenej migrácie, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, 
obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo a 
zmena klímy; žiada, aby sa hľadali 
udržateľné riešenia konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; domnieva 
sa, že dodržiavanie medzinárodného práva 
v oblasti utečencov a ľudských práv je 
základným stavebným kameňom 
spolupráce s tretími krajinami; trvá na 
tom, že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli 
osobitný koordinovaný postup udeľovania 
humanitárnych víz žiadateľom o azyl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Željana Zovko

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
občianske a zástupné vojny, medzietnické 
konflikty, politické alebo náboženské 
prenasledovanie, siete nelegálnej migrácie, 
obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo a 
zmena klímy; žiada, aby sa riešil vonkajší 
rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
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spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Hermann Tertsch

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
totalitné režimy, diktatúry, tyranie, vojny, 
konflikty, prenasledovanie, siete nelegálnej 
migrácie, obchodovanie s ľuďmi a 
prevádzačstvo; žiada, aby sa riešil vonkajší 
rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
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vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo, zmena klímy 
a chudoba, a zaviesť legálne migračné 
cesty a kanály a uľahčiť dobrovoľné 
návraty tam, kde je to možné; považuje 
preto za dôležité, aby sa zdroje na rozvoj 
a spoluprácu neodkláňali od týchto cieľov 
a nesmerovali namiesto toho na blokády 
a kontroly hraníc, bez skutočnej záruky 
plnohodnotného rešpektovania ľudských 
práv; žiada preto, aby sa riešil vonkajší 
rozmer utečeneckej krízy hľadaním 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy, 
a nájsť dlhodobé riešenia založené na 
rešpektovaní ľudských práv a na 
dôstojnosti; žiada, aby sa riešil vonkajší 
rozmer utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
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strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách; 
žiada, aby EÚ a jej členské štáty boli 
úplne transparentné, pokiaľ ide 
o prideľovanie prostriedkov určených pre 
tretie krajiny na spoluprácu v oblasti 
migrácie, a aby zaistili, aby z tejto 
spolupráce nemali prospech orgány 
zapojené do porušovania ľudských práv;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
tretími krajinami, ktoré dodržiavajú 
medzinárodné právo v oblasti ľudských 
práv a utečencov; zdôrazňuje, že je 
dôležité pomáhať tretím krajinám so 
zlepšovaním podmienok v oblasti 
ľudských práv v rámci toho, ako riešia 
migráciu, a to najmä v prípade krajín 
pôvodu a tranzitných krajín; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo, hospodárska 
nerovnosť a zmena klímy; žiada, aby sa 
riešil vonkajší rozmer utečeneckej krízy 
vrátane hľadania udržateľných riešení 
konfliktov, a to budovaním spolupráce a 
partnerstiev s príslušnými tretími 
krajinami; trvá na tom, že vykonávanie 
globálnych paktov o migrácii a utečencoch 
musí byť preto spojené s plnením 
programu OSN do roku 2030, ako sa 
uvádza v cieľoch strategického rozvoja, 
ako aj so zvýšenými investíciami v 
rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
azylovej krízy vrátane hľadania 
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udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; trvá na tom, 
že vykonávanie globálnych paktov o 
migrácii a utečencoch musí byť preto 
spojené s plnením programu OSN do roku 
2030, ako sa uvádza v cieľoch 
strategického rozvoja, ako aj so zvýšenými 
investíciami v rozvojových krajinách;

28. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 
základné príčiny migračných tokov, ako sú 
vojny, konflikty, prenasledovanie, siete 
nelegálnej migrácie, obchodovanie s 
ľuďmi, prevádzačstvo a zmena klímy; 
žiada, aby sa riešil vonkajší rozmer 
utečeneckej krízy vrátane hľadania 
udržateľných riešení konfliktov, a to 
budovaním spolupráce a partnerstiev s 
príslušnými tretími krajinami; v tejto 
súvislosti uznáva relevantnosť programu 
OSN do roku 2030, ako sa uvádza v 
cieľoch strategického rozvoja, ktorý musí 
byť spojený so zvýšenými investíciami v 
rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. odsudzuje úmrtia v Stredozemnom 
mori a odmieta prípady zneužívania 
a porušovania ľudských práv, ktorým 
utečenci a migranti čelia; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektorí boli 
dokonca vrátení na hranice alebo 
vyhostení do miest, kde ich životy boli 
ohrozené, čo je v rozpore 
s medzinárodným právom vrátane práva 
na azyl; odsudzuje uzatvorenie tzv. 
bezpečných prístavov a útoky na 
mimovládne organizácie, ktoré týmto 
ľuďom pomáhajú, ako napríklad 
diskreditačné kampane a čoraz častejšie 
trestné stíhanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné vytvoriť na úrovni EÚ silnejšie 
politiky na riešenie záležitostí súvisiacich 
s migrantmi, utečencami a žiadateľmi 
o azyl, a to spôsobom, ktorý je v súlade 
s medzinárodným právom ľudských práv 
a so základnou ľudskou dôstojnosťou; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zaručili 
humanitárne koridory a vydávali 
humanitárne víza; zdôrazňuje, že 
humanitárna pomoc, predovšetkým 
poskytovaná v kontexte pátracích 
a záchranných operácií, by nikdy nemala 
byť trestná; vyzýva členské štáty, aby 
schválili revíziu Dublinského nariadenia 
a aby presadzovali legálnu migráciu 
v skutočnom duchu spolupráce 
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a spravodlivého rozdelenia bremena;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. zdôrazňuje, že v hlavných 
medzinárodných zmluvách v oblasti 
ľudských práv sa uznávajú práva 
všetkých ľudí vrátane migrantov a 
utečencov, bez ohľadu na ich právne 
postavenie, a povinnosť štátov dodržiavať 
ich, a to vrátane základnej zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia; naliehavo 
žiada členské štáty a EÚ, aby zaistili 
rešpektovanie ľudských práv pri riešení 
migrácie; naliehavo žiada Komisiu, aby 
vytvorila prístup k migrácii založený na 
ľudských právach a vylepšila nástroje EÚ 
s cieľom zakázať trestné stíhanie osôb 
a organizácií občianskej spoločnosti 
pomáhajúcich migrantom 
z humanitárnych dôvodov a odrádzať od 
takéhoto trestného stíhania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. opakuje svoju výzvu adresovanú 
EÚ, aby zabezpečila, aby všetky dohody o 
migrácii, spolupráci a readmisii so štátmi, 
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ktoré nie sú členmi EÚ, boli v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv, utečeneckým právom a 
námorným právom, najmä s Dohovorom 
o právnom postavení utečencov; trvá na 
tom, že treba začleniť mechanizmy 
predbežného hodnotenia aj monitorovania 
s cieľom zhodnotiť dosah spolupráce v 
oblasti migrácie s tretími krajinami na 
ľudské práva; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, 
aby zvýšila transparentnosť a zabezpečila 
parlamentnú kontrolu a demokratický 
dohľad nad týmito dohodami; zdôrazňuje, 
že treba oddeliť rozvojovú spoluprácu od 
spolupráce v oblasti readmisie alebo 
riadenia migrácie; trvá na tom, že ľudské 
práva je nutné začleniť do všetkých 
činností vykonávaných agentúrou 
Frontex a úradom EASO a monitorovať 
ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 28 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. vyzýva členské štáty, aby 
rešpektovali zásadu zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia do krajín, kde by došlo 
k ohrozeniu života a slobody ľudí; 
zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť rámce 
pre ochranu migrantov, a to najmä 
prostredníctvom otvorenia bezpečných 
a legálnych ciest pre migrantov 
a prostredníctvom poskytovania 
humanitárnych víz;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. vyzýva EÚ, aby partnerstvá 
s tretími krajinami využívala na 
dodržiavanie medzinárodného práva a na 
zaistenie rešpektovania ľudských práv, 
s jednoznačným odkazom na situácie 
vysídlenia v rámci krajiny, aby zvýšila 
svoju angažovanosť v oblasti 
predchádzania konfliktom, a aby 
podporovala iniciatívu Vysokého 
komisára OSN pre utečencov zameranú 
na vyriešenie situácie osôb bez štátnej 
príslušnosti do roku 2024 v EÚ aj mimo 
nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Miguel Urbán Crespo

Návrh uznesenia
Odsek 28 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28c. vyzýva EÚ a jej členské štáty 
k úplnej transparentnosti v oblasti 
prideľovania prostriedkov z tretích krajín 
na spoluprácu na migračných 
záležitostiach, a aby zaistili, aby z tejto 
spolupráce nemali priamy ani nepriamy 
prospech bezpečnostné, policajné alebo 
justičné systémy zapojené do porušovania 
ľudských práv; vyzýva EÚ a jej členské 
štáty, aby finančné prostriedky na 
prijímanie utečencov alebo migrantov 
a na politiky v oblasti kontroly a vracania 
migrantov nezahŕňali do oficiálnej 
rozvojovej pomoci, ani do akýchkoľvek 
podmienok pomoci v tejto oblasti; 
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osobitne odsudzuje podmieňovanie 
pomoci poskytovanej niektorým krajinám 
readmisnými dohodami a zvýšenie počtu 
rokovaní v tejto oblasti; vyzýva na 
pozastavenie platnosti všetkých dohôd 
a rokovaní o readmisných dohodách 
s krajinami, ktoré nerešpektujú ľudské 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. Environmentálne a prírodné 
katastrofy a zmena klímy
zdôrazňuje, že podľa odhadu OSN sa do 
roku 2050 zvýši počet environmentálnych 
utečencov; pripomína záväzky 
a povinnosti štátov a iných zodpovedných 
subjektov v oblasti zmierňovania 
dôsledkov zmeny klímy a prevencie jej 
negatívnych vplyvov na ľudské práva; víta 
medzinárodné úsilie zamerané na 
presadzovanie väzby medzi otázkami 
súvisiacimi s environmentálnymi 
a prírodnými katastrofami a so zmenou 
klímy a ľudskými právami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 28 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28b. žiada, aby sa EÚ aktívne podieľala 
na diskusii o pojme „osoby vysídlené 
z dôvodu zmeny klímy“ vrátane jeho 
možného právneho vymedzenia 
v medzinárodnom práve alebo 
v akýchkoľvek právne záväzných 
medzinárodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala 
naďalej aktívne podporovať demokratické 
a účinné inštitúcie pôsobiace v oblasti 
ľudských práv v ich úsilí o podporu 
demokratizácie; v tejto súvislosti berie s 
uspokojením na vedomie konzistentné 
pôsobenie Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie 
Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu 
iných procesov demokratizácie na celom 
svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; pripomína, že 
skúsenosti a poznatky získané z prechodu k 
demokracii v rámci politiky rozširovania a 
v oblasti susedskej politiky by mohli 
pozitívne prispieť k identifikácii najlepších 
postupov, ktoré by sa mohli použiť na 
podporu a konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie 
Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; pripomína, že 
skúsenosti a poznatky získané z prechodu k 
demokracii v rámci politiky rozširovania a 
v oblasti susedskej politiky by mohli 
pozitívne prispieť k identifikácii najlepších 
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cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu 
iných procesov demokratizácie na celom 
svete;

postupov, ktoré by sa mohli použiť na 
podporu a konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv, politické strany, nezávislé médiá, 
parlamenty a občiansku spoločnosť v ich 
úsilí o podporu demokratizácie; požaduje 
transparentnosť pri prideľovaní 
finančných prostriedkov a kontrole 
využívania finančných prostriedkov na 
príslušné činnosti; v tejto súvislosti berie s 
uspokojením na vedomie konzistentné 
pôsobenie Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu 
iných procesov demokratizácie na celom 
svete; víta diskusiu v Rade o záveroch 
týkajúcich sa demokracie ako začiatok 
aktualizácie a posilňovania prístupu EÚ 
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k posilňovaniu demokracie, a vyzýva 
členské štáty EÚ, aby zvýšili objem 
finančných prostriedkov venovaných na 
nadáciu EED;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv, politické strany, nezávislé médiá, 
parlamenty a občiansku spoločnosť v ich 
úsilí o podporu demokratizácie; v tejto 
súvislosti berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete; víta 
diskusiu v Rade o záveroch týkajúcich sa 
demokracie ako začiatok aktualizácie 
a posilňovania prístupu EÚ 
k posilňovaniu demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie, a to spôsobom 
citlivým voči kontextu a zohľadňujúcim 
kultúrne a národné pozadie príslušných 
tretích krajín v záujme posilnenia dialógu 
a partnerstva; v tejto súvislosti berie s 
uspokojením na vedomie konzistentné 
pôsobenie Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu 
iných procesov demokratizácie na celom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Emmanuel Maurel

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; požaduje úsilie 
o transparentnosť pri prideľovaní 
finančných prostriedkov a kontrole 
využívania finančných prostriedkov na 
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susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

príslušné činnosti; v tejto súvislosti berie s 
uspokojením na vedomie konzistentné 
pôsobenie Európskej nadácie na podporu 
demokracie v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať demokraciu a 
dodržiavanie základných práv a slobôd; 
pripomína, že skúsenosti a poznatky 
získané z prechodu k demokracii v rámci 
politiky rozširovania a v oblasti susedskej 
politiky by mohli pozitívne prispieť k 
identifikácii najlepších postupov, ktoré by 
sa mohli použiť na podporu a konsolidáciu 
iných procesov demokratizácie na celom 
svete;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; pripomína, že 
ľudské práva sú základným kameňom 
procesu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
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konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; pripomína, že 
ľudské práva sú základným kameňom 
procesu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; pripomína, že 
ľudské práva sú základným kameňom 
procesu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Željana Zovko

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie na západnom 
Balkáne a v rámci Východného 
partnerstva a južného susedstva EÚ s 
cieľom presadzovať európsku integráciu, 
demokraciu a dodržiavanie základných 
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v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; vyzýva Radu, aby zvážila 
rozšírenie mandátu nadácie EED aj na 
krajiny strednej a Latinskej Ameriky 
a aby na tento účel sprístupnila dostatok 
finančných prostriedkov; pripomína, že 
skúsenosti a poznatky získané z prechodu k 
demokracii v rámci politiky rozširovania a 
v oblasti susedskej politiky by mohli 
pozitívne prispieť k identifikácii najlepších 
postupov, ktoré by sa mohli použiť na 
podporu a konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

Or. en



AM\1191416SK.docx 159/163 PE642.989v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 481
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 
v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
podporu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete; v tomto 
smere zdôrazňuje úlohu vzdelávania 
v oblasti ľudských práv a demokratizácie 
ako základného nástroja na posilňovanie 
týchto hodnôt v rámci Európskej únie aj 
za jej hranicami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv v ich úsilí o podporu demokratizácie; 

29. zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej 
aktívne podporovať demokratické a účinné 
inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských 
práv a občiansku spoločnosť v ich úsilí o 
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v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie konzistentné pôsobenie Európskej 
nadácie na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete;

podporu demokratizácie; v tejto súvislosti 
berie s uspokojením na vedomie 
konzistentné pôsobenie Európskej nadácie 
na podporu demokracie v rámci 
Východného partnerstva a južného 
susedstva EÚ s cieľom presadzovať 
demokraciu a dodržiavanie základných 
práv a slobôd; pripomína, že skúsenosti a 
poznatky získané z prechodu k demokracii 
v rámci politiky rozširovania a v oblasti 
susedskej politiky by mohli pozitívne 
prispieť k identifikácii najlepších postupov, 
ktoré by sa mohli použiť na podporu a 
konsolidáciu iných procesov 
demokratizácie na celom svete; v tomto 
smere zdôrazňuje úlohu vzdelávania 
v oblasti ľudských práv a demokratizácie 
ako základného nástroja na posilňovanie 
týchto hodnôt v rámci Európskej únie aj 
za jej hranicami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. vyzýva EÚ, aby vytvorila rámec 
politiky EÚ vymedzujúci stratégiu, ciele 
a prístup európskej podpory demokracie 
s cieľom zvýšiť prehľadnosť tvorby 
politiky; zdôrazňuje význam prijatia 
osobitných pravidiel financovania 
programov EÚ na podporu demokracie, 
a to so zreteľom na povahu 
demokratických zmien; zdôrazňuje, že je 
potrebné investovať do primeraných 
zdrojov v záujme lepšej koordinácie 
programov na podporu demokracie 
a politických priorít;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 484
Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu 
volieb; pripomína význam vhodného 
nadviazania na správy a odporúčania 
volebných pozorovateľských misií spôsobu 
zvýšenia ich vplyvu a posilnenia podpory 
EÚ na presadzovanie demokratických 
noriem v dotknutých krajinách;

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
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ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách;

ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách; naliehavo žiada, aby 
sa sledovali prípady otrasných činov 
spáchaných proti predstaviteľom 
etnických a národnostných menšín počas 
volebného procesu, a nabáda vlády, aby 
zaručili kvóty pre zastúpenie menšín, čím 
sa v týchto krajinách zaistia demokratické 
voľby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách;

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách; zdôrazňuje, že je 
potrebné podporovať demokraciu počas 
celého volebného cyklu dlhodobými 
a pružnými programami odrážajúcimi 
povahu demokratickej zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách;

30. opätovne zdôrazňuje svoje 
pozitívne vnímanie pretrvávajúcej podpory 
EÚ zameranej na volebné procesy a 
poskytovanie volebnej pomoci, ako aj 
podpory domácim pozorovateľom; v tejto 
súvislosti víta a v plnej miere podporuje 
prácu skupiny Európskeho parlamentu na 
podporu demokracie a koordináciu volieb; 
pripomína význam vhodného nadviazania 
na správy a odporúčania volebných 
pozorovateľských misií spôsobu zvýšenia 
ich vplyvu a posilnenia podpory EÚ na 
presadzovanie demokratických noriem v 
dotknutých krajinách; zdôrazňuje, že je 
potrebné podporovať demokraciu počas 
celého volebného cyklu dlhodobými 
a pružnými programami odrážajúcimi 
povahu demokratickej zmeny;

Or. en


