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Predlog spremembe 227
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki negativno vpliva na 
upravljanje in civilno družbo po vsem 
svetu ter se sistematično in z vsemi 
ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in 
zakonodajne spremembe, ki jih sprejemajo 
avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe; 
meni, da bi bilo treba v zvezi s tem okrepiti 
sinergijo med Komisijo, ESZD in 
Parlamentom;

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki brez izjeme negativno vpliva 
na demokratično upravljanje in civilno 
družbo po vsem svetu, ter naj se 
sistematično in z vsemi ustreznimi sredstvi 
odzovejo na politike in zakonodajne 
spremembe, ki jih sprejemajo avtoritarne 
vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe; 
meni, da bi bilo treba v zvezi s tem okrepiti 
sinergijo med Komisijo, ESZD in 
Parlamentom; pozdravlja neprecenljivo 
pomoč, ki se organizacijam civilne družbe 
po vsem svetu zagotavlja v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice, tako da to ostaja glavni 
instrument EU pri izvajanju njene 
zunanje politike na področju človekovih 
pravic; poziva, naj se v naslednjem 
globalnem instrumentu okrepi 
financiranje za civilno družbo in 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki negativno vpliva na 

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki negativno vpliva na 
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upravljanje in civilno družbo po vsem 
svetu ter se sistematično in z vsemi 
ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in 
zakonodajne spremembe, ki jih sprejemajo 
avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe; 
meni, da bi bilo treba v zvezi s tem okrepiti 
sinergijo med Komisijo, ESZD in 
Parlamentom;

upravljanje in civilno družbo po vsem 
svetu, ter se sistematično in z vsemi 
ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in 
zakonodajne spremembe, ki jih sprejemajo 
avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki negativno vpliva na 
upravljanje in civilno družbo po vsem 
svetu ter se sistematično in z vsemi 
ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in 
zakonodajne spremembe, ki jih sprejemajo 
avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe; 
meni, da bi bilo treba v zvezi s tem okrepiti 
sinergijo med Komisijo, ESZD in 
Parlamentom;

16. poziva EU in države članice, naj še 
naprej pozorno spremljajo razvoj 
dogodkov, ki negativno vpliva na 
upravljanje in civilno družbo po vsem 
svetu, ter se sistematično in z vsemi 
ustreznimi sredstvi odzovejo na politike in 
zakonodajne spremembe, ki jih sprejemajo 
avtoritarne vlade in so namenjene zatiranju 
upravljanja, ki temelji na demokratičnih 
načelih, ter krčenju prostora civilne družbe;

Or. fr

Predlog spremembe 230
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. se ne strinja s tem, da se v več 
državah državljanom z uporabo pravnih, 
administrativnih in drugih ukrepov 
odreka pravica do miroljubnega 
protestiranja, denimo z zatiranjem 
demonstracij z uporabo sile, 
nadlegovanjem in samovoljnim 
pridržanjem; poudarja, da je bilo leta 
2018 aretiranih več sto miroljubnih 
protestnikov, od katerih so z mnogimi 
grdo ravnali in jih samovoljno pridržali, 
plačati pa so morali tudi visoke globe v 
sodnih postopkih, v katerih niso bili 
zagotovljeni minimalni postopkovni 
standardi; zahteva spoštovanje pravice to 
zbiranja, združevanja in izražanja, ki jih 
jamčijo mednarodni standardi in 
sporazumi OZN, ter vlade poziva, naj ne 
uporabljajo sile zoper miroljubne 
protestnike;

Or. en

Predlog spremembe 231
Andrius Kubilius

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. obžaluje, da odločitev o vrnitvi 
delegacije Ruske federacije v 
parlamentarno skupščino Sveta Evrope ni 
bila vezana na dejanski napredek na 
področju človekovih pravic v Rusiji in na 
ozemljih, ki jih je zasedla ali so pod 
nadzorom njenih sil; opozarja, da Rusijo 
kot članico Sveta Evrope zavezujejo 
mednarodne obveznosti;

Or. en
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Predlog spremembe 232
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da je treba ohranjati 
dialog in sodelovanje med nevladnimi 
organizacijami in civilno družbo, saj je to 
bistveno za nadaljnji primeren razvoj in 
spoštovanje človekovih pravic in 
demokracije;

Or. pl

Predlog spremembe 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. se zavezuje spodbujanju večje 
preglednosti v demokratičnih procesih, 
predvsem pri financiranju političnih in 
tematskih kampanj različnih nedržavnih 
akterjev2a;
__________________
2a Sklepi Sveta o demokraciji, sprejeti na 
njegovi 372. seji 14 oktobra 2019

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, samovoljne aretacije, primeri 
mučenja in uboji; poziva, da je treba 
podpreti ukrepe zoper nekaznovanje in 
spodbujati odgovornost, zlasti na tistih 
območjih, kjer dinamika nekaznovanja 
nagrajuje najhujše kršitelje in ohromi 
žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 235
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije, primeri 
mučenja in uboji; poziva, da je treba 
podpreti ukrepe zoper nekaznovanje in 
spodbujati odgovornost, zlasti na tistih 
območjih, kjer dinamika nekaznovanja 
nagrajuje najhujše kršitelje in ohromi 
žrtve;

Or. en



PE642.989v01-00 8/156 AM\1191416SL.docx

SL

Predlog spremembe 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja, uperjeni zlasti zoper pripadnike 
etničnih, rasnih, verskih, političnih ali 
kulturnih manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja; poudarja, da konflikti običajno 
izrazito močno prizadenejo manjšine in 
marginalizirane skupine;

Or. en
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Predlog spremembe 238
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja; poudarja, da konflikti običajno 
izrazito močno prizadenejo manjšine in 
marginalizirane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja; poudarja, da konflikti običajno 
izrazito močno prizadenejo manjšine in 
marginalizirane skupine;
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Or. en

Predlog spremembe 240
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja;

17. poudarja povezavo med 
naraščanjem kršitev človekovih pravic in 
splošno razširjeno nekaznovanostjo ter 
pomanjkanjem odgovornosti v regijah in 
državah, ki jih uničujejo konflikti ali 
zaznamujejo politično osnovana 
ustrahovanja, diskriminacija, nadlegovanje 
in napadi, ugrabitve, nasilne policijske 
dejavnosti, samovoljne aretacije in primeri 
mučenja; poziva, naj se preučijo 
nacionalni mehanizmi odgovornosti, s 
katerimi bi v teh državah odpravili to 
pomanjkljivost glede odgovornosti in 
pripomogli k pravičnosti, dialogu in 
spravi;

Or. en

Predlog spremembe 241
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva EU in države članice, naj 
uporabijo vso svojo politično moč za 
preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 
označili za genocid, vojno hudodelstvo ali 
hudodelstvo proti človečnosti, naj se 
odzovejo učinkovito in usklajeno, ko se 
taki zločini zgodijo, in uporabijo vsa 
potrebna sredstva, da odgovorne osebe 
privedejo pred sodišče, ter tako pomagajo 
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žrtvam in podprejo postopke stabilizacije 
in sprave; poziva mednarodno skupnost, 
naj vzpostavi instrumente, ki lahko 
skrajšajo čas med opozorilom in odzivom, 
da bi preprečila pojav, ponovni pojav in 
stopnjevanje nasilnih konfliktov, kakršen 
je sistem EU za zgodnje opozarjanje;

Or. en

Predlog spremembe 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. želi opozoriti na svoje resolucije o 
odgovornosti za konflikte, v katerih je v 
letu 2018 umrlo na stotine otrok in ki so 
bili namerno uperjeni proti civilnemu 
prebivalstvu in humanitarni 
infrastrukturi; poziva države članice EU, 
naj ne prodajajo orožja in vojaške opreme 
nobeni od strani, vpletenih v konflikte;

Or. en

Predlog spremembe 243
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. želi opozoriti na svoje resolucije o 
odgovornosti za konflikte, v katerih je v 
letu 2018 umrlo na stotine otrok, saj so 
bili namerno uperjeni proti civilnemu 
prebivalstvu in humanitarni 
infrastrukturi;

Or. en
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Predlog spremembe 244
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice, naj strogo 
spoštujejo evropski kodeks ravnanja za 
izvoz orožja, predvsem pa naj ustavijo 
dobavljanje orožja in obveščevalne in 
nadzorne opreme, ki bi jo vlade utegnile 
uporabiti za zatiranje človekovih pravic, 
kar je še posebej pomembno v primeru 
oboroženih konfliktov; poudarja, da so 
nekatere države članice EU med 
največjimi svetovnimi izvozniki orožja, in 
sodi, da je bistveno uporabljati in okrepiti 
mednarodne standarde o prodaji orožja, 
zato da nobena država članica ali 
evropsko podjetje ne bi neposredno ali 
posredno prispevalo k stopnjevanju 
nasilja ali pomagalo financirati vojsk ali 
skupin, ki kršijo človekove pravice; ker 
ostro nasprotuje vsakršnemu 
preusmerjanju SZVP v večjo 
militarizacijo, ki bi pomenilo izključno 
krepitev Nata, in ker meni, da bi morale 
biti evropske politike usmerjene samo v 
mir in reševanje konfliktov;

Or. en

Predlog spremembe 245
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. želi opomniti, da drugo merilo 
Skupnega stališča 944/2008/SZVP države 
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članice zavezuje, da morajo preučiti vsa 
dovoljenja za izvoz orožja glede na to, 
kako namembna država spoštuje 
človekove pravice; obžaluje, da države 
članice v številnih primerih ne spoštujejo 
tega merila; poziva k reformi procesa za 
oceno projektov izvoza orožja, zlasti z 
uvedbo ocene tveganja na podlagi 
splošnih razmer v državi, s čimer bi se 
uvedlo previdnostno načelo; priporoča 
tudi začetek razprav o razširitvi drugega 
merila, da bi vključili kazalnike 
demokratičnega upravljanja, ki bi lahko 
pomagali določiti dodatne zaščitne ukrepe 
pred neželenimi negativnimi posledicami 
izvoza orožja; vztraja, da je potrebna 
popolna preglednost in redno poročanje 
držav članic o svojih pošiljkah orožja;

Or. en

Predlog spremembe 246
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. kar najostreje obsoja napadalno 
vojno Turčije proti severni in vzhodni 
Siriji, ki je v nasprotju z mednarodnim 
pravom, še posebej pa obsoja uporabo 
prepovedanega orožja, sodelovanje turške 
vojske s terorističnimi milicami in s tem 
povezano preganjanje Kurdov, Armencev, 
Sirskih Armencev in pripadnikov drugih 
narodnostnih in verskih skupin v tej 
regiji, EU pa poziva, naj se na turška 
dejanja odzove s strogo prepovedjo orožja 
in občutnimi ekonomskimi sankcijami; 
Evropsko unijo poziva, naj se odločno 
zavzame za umik turške okupacijske 
vojske in z njo povezanih milic iz Afrina 
ter za vrnitev in odškodovanje 
prebivalstva, ki je bilo leta 2018 od tam 
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pregnano;

Or. de

Predlog spremembe 247
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. mednarodno skupnost poziva, naj 
uradno na politični in mednarodni ravni 
prizna genocide, kot je bil tisti zoper jazide 
v iraškem Sindžarju avgusta 2014, ter 
nudi podporo in ukrepe za pravno 
obravnavo zločinov in obnovo regije, s 
civilnimi misijami opazovalcev pa na 
primer poskrbi, da v prihodnosti v Iraku 
in Siriji ne bo več prihajalo do novega 
primerljivega genocidnega preganjanja;

Or. de

Predlog spremembe 248
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva EU in njene države 
članice, naj vse države članice OZN 
spodbudijo k ratifikaciji in izvajanju 
Rimskega statuta Mednarodnega 
kazenskega sodišča, in je zaskrbljen, ker 
so nekatere odstopile od statuta ali 
grozijo, da bodo to storile; vse podpisnice 
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odškodnine; Rimskega statuta tudi poziva, naj se 
usklajujejo in sodelujejo z Mednarodnim 
kazenskim sodiščem; poziva Komisijo in 
ESZD, naj preučita načine in predstavita 
nova orodja za pomoč žrtvam kršitev 
mednarodnega prava o človekovih 
pravicah in mednarodnega humanitarnega 
prava za dostop do mednarodne pravice ter 
za pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

Or. en

Predlog spremembe 249
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva EU, naj preusmeri že 
obstoječa sredstva in tako podpre 
organizacije, ki digitalno ali kako drugače 
zbirajo, hranijo in varujejo dokaze o 
kaznivih dejanjih, ki so jih zagrešile strani 
v konfliktih, da se olajša njihov sodni 
pregon na mednarodni ravni; poziva 
države članice in mrežo EU za področje 
genocida, naj podpreta preiskovalno 
skupino OZN pri zbiranji, ohranjanju in 
hranjenju dokazov o kaznivih dejanjih, ki 
jih je v Iraku izvajal ISIS, zlasti o 
genocidu nad kristjani in jazidi; poziva 
Komisijo in ESZD, naj preučita načine in 
predstavita nova orodja za pomoč žrtvam 
kršitev mednarodnega prava o človekovih 
pravicah in mednarodnega humanitarnega 
prava za dostop do mednarodne pravice ter 
za pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;
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Or. en

Predlog spremembe 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Unijo in njene države 
članice, naj dosledno podpirajo 
preverjanja, preiskave in odločitve 
Mednarodnega kazenskega sodišča 
(MKS) in sprejmejo potrebne ukrepe, da 
se preprečijo primeri nesodelovanja z 
MKS; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

Or. fr

Predlog spremembe 251
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
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podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine, na primer z gradnjo 
zmogljivosti držav članic in tudi tretjih 
držav za uporabo načela univerzalne 
pristojnosti v njihovih pravnih sistemih;

Or. en

Predlog spremembe 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine;

18. pozdravlja prizadevanja EU za 
spodbujanje univerzalnosti Rimskega 
statuta ob 20. obletnici njegovega sprejetja 
leta 2018 in ponovno izraža neomajno 
podporo Mednarodnemu kazenskemu 
sodišču; poziva Komisijo in ESZD, naj 
preučita načine in predstavita nova orodja 
za pomoč žrtvam kršitev mednarodnega 
prava o človekovih pravicah in 
mednarodnega humanitarnega prava za 
dostop do mednarodne pravice ter za 
pridobitev pravnega sredstva in 
odškodnine; se zaveda, da mednarodno 
pravo doživlja velike pritiske, in je 
zaskrbljen, da je zaradi njegovih obsežnih 
pristojnosti od 193 držav članic OZN 
samo 122 članic Mednarodnega 
kazenskega sodišča, od tega pa jih je samo 
38 ratificiralo dopolnilo iz Kampale, ki 
sodišču daje pristojnost za sodni pregon 
kaznivega dejanja agresije;

Or. en
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Predlog spremembe 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. je prepričan, da je izziv 
nekaznovanja nedvomno postal osrednje 
vprašanje, in zato poziva ESZD in 
Komisijo, naj v tretji akcijski načrt EU za 
človekove pravice in demokracijo 
vključita ambiciozno zastavljeno strategijo 
o tem; ob tem zelo priporoča ustanovitev 
evropskega observatorija za 
preprečevanje, odgovornost in boj proti 
nekaznovanju, ki bi povezal že obstoječe 
sisteme odgovornosti (na primer sisteme 
EU za zgodnje opozarjanje, preprečevanje 
genocida, izvrševanje odgovornosti 
zaščititi, postopke odgovornosti in 
tranzicijske pravičnosti po konfliktih), kar 
bi bilo skladno z resolucijami Parlamenta 
o primerih kršitev človekovih pravic, 
demokracije in načela pravne države (tako 
imenovane nujne resolucije po členu 144 
Poslovnika, prej po členu 135), s tem pa bi 
tudi ozaveščali o nesporočenih razmerah 
in kršitvah človekovih pravic, vključno z 
najobčutljivejšimi temami (na primer o 
zunajsodnih pobojih in prisilnih 
izginotjih), ter vzpostavili most med temi 
mehanizmi in žrtvami, s tem pa prispevali 
k uresničevanju 16. cilja trajnostnega 
razvoja (mir, pravičnost in močne 
institucije) in še povečali prepoznavnost 
prizadevanj EU na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. je prepričan, da je izziv 
nekaznovanja nedvomno postal osrednje 
vprašanje, in zato poziva ESZD in 
Komisijo, naj v tretji akcijski načrt EU za 
človekove pravice in demokracijo 
vključita ambiciozno zastavljeno strategijo 
o tem; ob tem zelo priporoča ustanovitev 
evropskega observatorija za 
preprečevanje, odgovornost in boj proti 
nekaznovanju, ki bi povezal že obstoječe 
sisteme odgovornosti po zgledu sistemov 
EU za zgodnje opozarjanje, preprečeval 
genocid, izvrševal odgovornost zaščititi, 
izvajal postopke odgovornosti in 
tranzicijske pravičnosti po konfliktih; s 
tem bi tudi ozaveščali o nesporočenih 
razmerah in kršitvah človekovih pravic, 
vključno z najobčutljivejšimi temami, kot 
so zunajsodni poboji in prisilna izginotja, 
ter vzpostavili most med temi mehanizmi 
in žrtvami, s tem pa prispevali k 
uresničevanju 16. cilja trajnostnega 
razvoja (mir, pravičnost in močne 
institucije); meni, da bi lahko 
prepoznavnost in vidnost prizadevanj EU 
na tem področju še povečal evropski 
observatorij za preprečevanje, 
odgovornost in boj proti nekaznovanju;

Or. en

Predlog spremembe 255
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ostro obsoja vse grozotne zločine 
in kršitve človekovih pravic, ki so jih 
zagrešili državni in nedržavni akterji, tudi 
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nad državljani, ki so mirno uveljavljali 
svoje človekove pravice; je zgrožen nad 
velikim obsegom zagrešenih zločinov, 
vključno z umori, mučenjem, posilstvi, 
suženjstvom in spolnim suženjstvom, 
novačenjem otrok vojakov, prisilnimi 
verskimi spreobrnitvami in sistematičnimi 
poboji pripadnikov določenih nacionalnih 
in etničnih manjšin; poziva EU in njene 
države članice, naj se borijo proti 
genocidu, hudodelstvom proti človečnosti 
in vojnim hudodelstvom ter zagotovijo, da 
bodo storilci privedeni pred sodišče;

Or. en

Predlog spremembe 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja pomen drugih osrednjih 
mehanizmov za boj proti nekaznovanosti, 
tudi uporabe splošne sodne pristojnosti, in 
poziva države članice EU, naj sprejmejo 
ustrezno zakonodajo; ponovno poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
imenuje posebnega predstavnika EU za 
mednarodno humanitarno pravo in 
mednarodno pravosodje s pooblastili za 
spodbujanje, uveljavljanje in zastopanje 
zavezanosti EU boju proti nekaznovanju;

Or. en

Predlog spremembe 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. obsoja napade na bolnišnice in 
šole, ki so po mednarodnemu pravu 
prepovedani, in priznava, da ta dejanja 
verjetno predstavljajo grobe kršitve 
ženevskih konvencij iz leta 1949 in vojna 
hudodelstva po Rimskem statutu 
Mednarodnega kazenskega sodišča; 
izraža prepričanje, da je treba zagotoviti, 
da bodo zdravstvene in izobraževalne 
ustanove med oboroženimi spopadi tudi v 
prihodnje nevtralni, zaščiteni kraji, in 
sicer s preglednimi, neodvisnimi in 
nepristranskimi preiskavami krutih 
napadov in tako, da se vse vpletene strani 
dejansko pokliče na odgovornost za 
storjena hudodelstva;

Or. en

Predlog spremembe 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. želi spomniti, da je EU leta 2018 
podprla resolucijo o Jemnu, kjer je 
obsodila odgovornost hutijskih sil in 
koalicije pod vodstvom Saudove Arabije in 
Združenih arabskih emiratov za 
humanitarno krizo, zlasti za stotine ubitih 
otrok pri oblaganju mesta Hudejda; v 
zvezi s tem poziva vse države članice EU, 
naj ne prodajajo orožja in vojaške opreme 
Saudovi Arabiji, Združenim arabskim 
emiratom in drugim članicam te 
mednarodne koalicije, niti jemenski vladi 
ter drugim stranem v tem konfliktu;

Or. en
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Predlog spremembe 259
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, ki so soudeleženi v hudih 
kršitvah človekovih pravic;

črtano

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, ki so soudeleženi v hudih 
kršitvah človekovih pravic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, ki so soudeleženi v hudih 
kršitvah človekovih pravic;

19. je seznanjen s prvimi preskusnimi 
razpravami v Svetu o morebitni 
vzpostavitvi globalnega mehanizma EU za 
sankcije v zvezi s človekovimi pravicami, 
ki bi omogočal ciljno usmerjene sankcije 
proti posameznikom, soudeleženim v 
hudih kršitvah človekovih pravic, zaveda 
pa se tudi, da o tem še ni bilo politične 
odločitve;

Or. en

Predlog spremembe 262
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. poziva k vzpostavitvi mehanizma 
EU za sankcije v zvezi s človekovimi 
pravicami, t. i. „seznama Magnickega“, ki 
bi omogočal ciljno usmerjene sankcije 
proti posameznikom, soudeleženim v 
hudih kršitvah človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 263
Andrius Kubilius

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 

19. poziva Svet, naj čim prej sprejme 
mehanizem EU za sankcije v zvezi s 
človekovimi pravicami, t. i. „seznam 
Magnickega“, ki bi omogočal ciljno 
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usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

usmerjene sankcije proti posameznikom, 
soudeleženim v hudih kršitvah človekovih 
pravic, kakor je Evropski parlament že 
mnogokrat pozval;

Or. en

Predlog spremembe 264
Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami in poziva, 
da bi sledili zgledu več držav članic EU 
(Estonije, Latvije, Litve in Združenega 
kraljestva), ki so že uveljavile t. i. „seznam 
Magnickega“, ki omogoča ciljno usmerjene 
sankcije proti posameznikom, 
soudeleženim v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 265
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki bi omogočal 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, soudeleženim v hudih 
kršitvah človekovih pravic; obenem poziva 
Svet, naj hitro sprejme potrebno 
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zakonodajo, in poudarja, da je Parlament 
ta mehanizem podprl že marca 2019;

Or. en

Predlog spremembe 266
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki bi omogočal 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, soudeleženim v hudih 
kršitvah človekovih pravic; poudarja, da 
mora biti ta sistem skladen z mehanizmom 
EU za sodni nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki bi omogočal 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, soudeleženim v hudih 
kršitvah človekovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki omogoča ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, ki 
so soudeleženi v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

19. pozdravlja prve razprave v Svetu o 
vzpostavitvi mehanizma EU za sankcije v 
zvezi s človekovimi pravicami, t. i. 
„seznama Magnickega“, ki bi omogočal 
ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, soudeleženim v hudih 
kršitvah človekovih pravic; poziva Svet, 
naj pospeši svoje razprave, da bi ta 
mehanizem z ustreznimi viri čim prej 
vzpostavili;

Or. en

Predlog spremembe 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije in 
Svet, naj še posebej pozorno spremljata 
razmere na področju človekovih pravic na 
nezakonito zasedenih ozemljih držav 
vzhodnega partnerstva, in naj sprejmeta 
učinkovite ukrepe za preprečitev kršitev 
človekovih pravic na teh območjih, tudi 
pravice do življenja, omejevanja svobode 
gibanja in diskriminacije na podlagi 
etnične pripadnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. ob tem želi spomniti na svojo 
resolucijo z dne 14. junija 2018 o 
zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po 
ruski invaziji (2018/2741(RSP)) in 
poudarja, da bi morale EU in njene 
države članice uvesti omejevalne ukrepe 
zoper osebe z Othozorija-
Tatunašvilijevega seznama, saj so ti 
posamezniki odgovorni za hude kršitve 
človekovih pravic v gruzijski pokrajini 
Abhaziji in chinvalski regiji oziroma južni 
Osetiji;

Or. en

Predlog spremembe 271
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. vztraja, da je pomembno poskrbeti 
za usklajenost politike EU do primerov 
zasedbe ali priključitve ozemelj; želi 
opomniti, da bi moralo politiko EU v vseh 
teh primerih voditi mednarodno 
humanitarno pravo, vključno s primeri 
dolgotrajne zasedbe, denimo Palestine, 
Zahodne Sahare ali severnega Cipra, pa 
tudi številnimi primeri zamrznjenih 
konfliktov v državah vzhodnega 
partnerstva;

Or. en
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Predlog spremembe 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki 
je bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo 
in človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 273
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; graja 
skokovit porast pri ukrepanju podjetij in 
državnih akterjev zoper zagovornike 
okolja in zemljiških pravic; priporoča 
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podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

okrepitev sodelovanja med institucijami 
EU in državami članicami, da se jim 
omogoči zagotavljanje stalne podpore 
zagovornikom človekovih pravic; ceni 
mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je bil 
ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti, in 
poziva, da bi ga okrepili; poudarja, da je 
za varstvo zagovornikov človekovih pravic 
potreben strateški, prepoznaven in dovolj 
vpliven pristop EU; poziva Svet, naj objavi 
letne sklepe Sveta EU za zunanje zadeve o 
ukrepih EU za spodbujanje in varstvo 
zagovornikov človekovih pravic v zunanji 
politiki EU; poziva Svet in Komisijo, naj 
uvedeta namenski usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic, in 
vztraja, naj delegacije EU in države 
članice dodobra izkoristijo in tudi 
povečajo svoja finančna sredstva in 
zmogljivosti za nujno zaščito in podporo 
ogroženih zagovornikov človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje, zlasti 
zagovorniki pravic žensk; priporoča 
okrepitev sodelovanja med institucijami 
EU in državami članicami, da se jim 
omogoči zagotavljanje stalne podpore 
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Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

zagovornikom človekovih pravic; ceni 
mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je bil 
ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
države članice, naj v ustreznih tematskih 
programih prihodnjega instrumenta za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje priskrbijo zadostna finančna 
sredstva za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic, pa tudi za dostopnost za 
tiste, ki jih najbolj potrebujejo in so 
najbolj odrinjeni; poziva Komisijo, naj ta 
instrument v prihodnje v celoti izkoristi;

Or. en

Predlog spremembe 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore in zaščite zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti zagovornikom 
pravic žensk; ceni mehanizem 
ProtectDefenders.eu, ki je bil ustanovljen 
za zaščito zagovornikov človekovih pravic 
v resni nevarnosti; poziva Svet in 
Komisijo, naj uvedeta specifičen usklajen 
postopek za podeljevanje vizumov 
zagovornikom človekovih pravic; poziva 
Komisijo, naj v celoti izkoristi finančne 
zmogljivosti Evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) za podporo zagovornikom 
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človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 276
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poudarja, da bi morale delegacije EU in 
veleposlaništva držav članic dodobra 
izkoristiti in povečati svoja finančna 
sredstva za nujno zaščito in podporo 
ogroženih zagovornikov človekovih 
pravic; poziva Svet in Komisijo, naj 
uvedeta usklajen namenski postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic in naj 
poskrbi, da bodo ta sredstva poznana in 
dostopna upravičencem, upoštevaje tudi 
organizacije in skupnosti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 
specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo 
in človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Komisijo in države članice, naj v 
ustreznih tematskih programih 
prihodnjega instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje 
priskrbijo zadostna finančna sredstva za 
zaščito zagovornikov človekovih pravic, 
Komisijo pa, naj instrument v prihodnosti 
v celoti izkoristi;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter tvegajo življenje; 
priporoča okrepitev sodelovanja med 
institucijami EU in državami članicami, da 
se jim omogoči zagotavljanje stalne 
podpore zagovornikom človekovih pravic; 
Ceni mehanizem ProtectDefenders.eu, ki je 
bil ustanovljen za zaščito zagovornikov 
človekovih pravic v resni nevarnosti; 
poziva Svet in Komisijo, naj uvedeta 

20. poudarja, da imajo zagovorniki 
človekovih pravic neprecenljivo in 
bistveno vlogo ter za to tvegajo celo 
življenje; priporoča okrepitev sodelovanja 
med institucijami EU in državami 
članicami, da se jim omogoči zagotavljanje 
stalne podpore zagovornikom človekovih 
pravic; ceni mehanizem 
ProtectDefenders.eu, ki je bil ustanovljen 
za zaščito zagovornikov človekovih pravic 
v resni nevarnosti; poziva Svet in 
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specifičen usklajen postopek za 
podeljevanje vizumov zagovornikom 
človekovih pravic; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi finančne zmogljivosti 
Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) za podporo 
zagovornikom človekovih pravic;

Komisijo, naj uvedeta usklajen namenski 
postopek za podeljevanje vizumov 
zagovornikom človekovih pravic; poziva 
Komisijo, naj v celoti izkoristi finančne 
zmogljivosti Evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) za podporo zagovornikom 
človekovih pravic in zagotovi, da bo 
dostopen in bo dosegel tiste, ki najbolj 
potrebujejo pomoč, tj. najbolj 
marginalizirane;

Or. en

Predlog spremembe 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. je zaskrbljen, ker se je prostor 
civilne družbe v letu 2018 še naprej 
zmanjševal; obžaluje, da zagovornike 
človekovih pravic še vedno ubijajo, 
preganjajo, nadlegujejo in jim samovoljno 
odvzemajo prostost, ker se zavzemajo za 
univerzalna načela človekovih pravic; 
obžaluje, da v tretjih državah sprejemajo 
vse več zakonov in jih zlorabljajo za to, da 
bi omejili in kriminalizirali legitimno delo 
zagovornikov človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 280
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da so organizacije za 
pravice žensk in zagovorniki teh pravic še 
posebej pod pritiskom in imajo vse bolj 
omejene možnosti za civilnodružbeno 
delovanje; poudarja, da mora EU 
politično podpreti neodvisne organizacije 
civilne družbe, ki spodbujajo pravice 
deklet in žensk na vseh področjih, in jih 
bolj zaščititi ter jim nameniti več 
finančnih sredstev; poziva EU in države 
članice, naj zagovornikom pravic žensk 
zagotovijo varstvo in upoštevajo njihove 
posebne potrebe po varstvu;

Or. en

Predlog spremembe 281
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da so organizacije za 
pravice žensk in zagovorniki teh pravic še 
posebej pod pritiskom in imajo vse bolj 
omejene možnosti za civilnodružbeno 
delovanje; poudarja, da mora EU 
politično podpreti neodvisne organizacije 
civilne družbe, ki spodbujajo pravice 
deklet in žensk na vseh področjih, in jih 
bolj zaščititi ter jim nameniti več 
finančnih sredstev; poziva EU in države 
članice, naj zagotovijo varstvo 
zagovornikov pravic žensk in upoštevajo 
njihove posebne potrebe po varstvu;

Or. en
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Predlog spremembe 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. ugotavlja, da so organizacije za 
pravice žensk in zagovorniki teh pravic še 
posebej pod pritiskom in imajo vse bolj 
omejene možnosti za civilnodružbeno 
delovanje; poudarja, da mora EU 
politično podpreti neodvisne organizacije 
civilne družbe, ki spodbujajo pravice 
deklet in žensk na vseh področjih, in jih 
bolj zaščititi ter jim nameniti več 
finančnih sredstev; poziva EU in države 
članice, naj zagotovijo varstvo 
zagovornikov pravic žensk in upoštevajo 
njihove posebne potrebe po varstvu;

Or. en

Predlog spremembe 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poudarja, da so v največji 
nevarnosti zagovorniki človekovih pravic, 
ki se zavzemajo za zemljiške in okoljske 
pravice ter pravice domorodnih ljudstev, 
pravice žensk in oseb LGBTI+, in jim je 
treba zato nameniti posebno pozornost; 
želi spomniti, da so zagovorniki 
človekovih pravic nepogrešljivi pri 
spodbujanju človekovih pravic in 
demokratizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva EU in države članice, naj si 
še naprej prizadevajo za zagotavljanje 
telesne nedotakljivosti in pravne pomoči 
zagovornikom pravic domorodnih 
ljudstev, okoljskih pravic, pravic 
intelektualne lastnine in zemljiških pravic, 
in sicer z okrepitvijo evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice ter različnih obstoječih 
instrumentov in mehanizmov, kot je 
protectdefendeurs.eu, za varstvo aktivistov 
za človekove pravice in okoljskih 
aktivistov, pri čemer naj bo poseben 
poudarek na zagovornicah človekovih 
pravic in povečanem sodelovanju v 
pobudah, ki jih predlagajo mednarodne 
organizacije, kot je OZN;

Or. en

Predlog spremembe 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj z vsemi sredstvi, ki jih 
ima EU na voljo, podpre neodvisno 
civilno družbo, medije in zagovornike 
človekovih pravic na terenu, zlasti 
ogrožene;

Or. en
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Predlog spremembe 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da mora biti sodelovanje 
z organi tretjih držav glede zagovornikov 
človekovih pravic in civilne družbe na 
ravni EU dobro usklajeno, in pozdravlja 
posamezne pobude, ki so jih poleg 
ukrepov EU sprejele države članice; 
poudarja nadvse pomembno in osrednjo 
vlogo zagovornikov človekovih pravic in 
nevladnih organizacij pri spodbujanju in 
podpiranju uveljavljanja človekovih 
pravic, zapisanih v osrednjih 
mednarodnih pogodbah o človekovih 
pravicah; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembno je, da bo lahko EU prek 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice ter v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v obdobju 
2021–2027 še naprej ustrezno podpirala 
zagovornike človekovih pravic in 
nevladne organizacije, ko bodo najbolj 
ogroženi; poziva države članice in 
Komisijo, naj uvedejo mehanizme ali 
ukrepe za hitro pomoč in varstvo 
zagovornikov človekovih pravic v tretjih 
državah, ki so v nevarnosti, ter določijo 
usklajen namenski postopek, na primer 
jim po potrebi izdajo nujne vizume in 
omogočijo začasno zatočišče v državah 
članicah EU;

Or. en

Predlog spremembe 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k vzpostavitvi kontaktne 
točke za nujne primere, prek katere bi 
lahko zagovorniki človekovih pravic 
evropske institucije obvestili o primerih 
kršenja osnovnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. poziva vse delegacije EU in 
njihove kontaktne točke za človekove 
pravice na terenu, naj izpolnjujejo svojo 
obveznosti in se redno sestajajo z 
zagovorniki človekovih pravic, obiščejo 
pridržane aktiviste, spremljajo njihove 
sodne postopke in se na terenu zavzemajo 
za njihovo varstvo; poziva jih tudi, naj 
vidneje in glasneje izražajo pomisleke v 
zvezi s človekovimi pravicami; v zvezi s 
tem poziva tudi Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj tesneje sodeluje s 
Parlamentom in že v zgodnji fazi izrazi 
pomisleke;

Or. en

Predlog spremembe 289
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva EU, naj ukrepe migracijske 
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politike loči od nacionalnih varnostnih 
politik ter sprejme okvir človekovih pravic 
s poudarkom na varstvu posameznikov na 
področju migracij, tako da zagovorniki 
pravic migrantov ne bodo stigmatizirani, 
češ da ogrožajo državo, temveč bo njihovo 
delo priznano kot v osnovi zakonito in 
legitimno;

Or. en

Predlog spremembe 290
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poudarja, da je delo zagovornikov 
človekovih pravic ključno za dolgoročno 
stabilnost in varnost njihove države, pa 
tudi za spoštovanje pravne države; pri tem 
ponovno poziva k spodbujanju jamstev za 
zavzemanje za človekove pravice na 
podlagi preventivnih zaščitnih ukrepov, 
kot so javne izjave priznavanja, karte 
tveganja in predlogi v zvezi z javno 
politiko o zaščiti; v zvezi s tem poziva k 
ostrejšemu izvajanju smernic EU o 
zagovornikih človekovih pravic; poudarja, 
da je njihovo ustrezno izvajanje bistveno, 
če želimo povečati zmogljivost in jamstva 
za tiste, ki spodbujajo človekove pravice in 
demokracijo po svetu; poudarja, da 
morajo voditelji in diplomati EU in držav 
članic na vseh ravneh opozarjati vlade 
tretjih držav na primere posameznih 
zagovornikov človekov pravic, ki so v 
nevarnosti, med drugim z demaršami in v 
okviru rednega dialoga; poleg tega se 
morajo sestajati z zagovorniki, tudi tistimi, 
ki so marginalizirani ali ki so v oddaljenih 
regijah ali se borijo za zemljiške ali 
okoljske pravice, pravice domorodnih 
ljudstev ali pravice oseb LGBTI, in jim 
zagotoviti prepoznavnosti, kadar jo 
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zahtevajo; obiskovati zagovornike v 
priporu in spremljati njihove sodne 
postopke; posebno pozornost namenjati 
posebnim potrebam zagovornic človekovih 
pravic in sprejeti posebne smernice za 
njihovo posebno podporo;

Or. en

Predlog spremembe 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. obsoja, da se aktivistom na 
področju človekovih pravic, ki se želijo 
udeležiti zasedanj sveta OZN za človekove 
pravice v Ženevi in zasedanj drugih 
mednarodnih institucij, še vedno 
prepoveduje potovanje; poziva vlade, ki 
jih to zadeva, naj te prepovedi odpravijo; 
poudarja, da je nesprejemljivo, da se 
predstavnikom civilne družbe in medijev 
preprečuje, da bi sodelovali pri delu 
mednarodnih organov, in vztraja, da je 
treba spoštovati njihove temeljne 
človekove in politične pravice; je 
zaskrbljen, ker so nekatere aktiviste za 
človekove pravice, ki so nastopili pred 
mednarodnimi institucijami, pridržali, ko 
so se vrnili v svojo državo;

Or. en

Predlog spremembe 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Predlog resolucije
Odstavek 20 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20e. poudarja, da smo leta 2018 
obeležili 20. obletnico deklaracije OZN o 
zagovornikih človekovih pravic; 
pozdravlja prvi teden človekovih pravic, ki 
ga je organiziral Evropski parlament in ki 
je tako vzpostavil platformo za izmenjavo 
mnenj z zagovorniki človekovih pravic; 
spodbuja institucije EU, naj to prakso 
redno izvajajo;

Or. en

Predlog spremembe 293
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Podnaslov 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice žensk in enakost spolov,

Or. en

Predlog spremembe 294
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakopravnost moških 
in žensk in njena stalna prizadevanja za 
izboljšanje položaja človekovih pravic za 
ženske in dekleta v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja do leta 2030; poziva 
Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj še naprej prispevata k 
enakopravnosti moških in žensk ter 
krepitvi vloge žensk in deklet, tako da 
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in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

tesno sodelujeta z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso članice 
EU, da bi razvili in izvajali nove pravne 
okvire za enakopravnost moških in žensk 
ter izkoreninili škodljive prakse, katerih 
žrtve so ženske in dekleta, kot so poroke 
otrok in pohabljanje ženskih spolnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 295
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; ter poziva, naj EU po izteku 
strateškega prizadevanja sprejme celovito 
in zavezujočo strategijo za enakost spolov; 
poziva Komisijo, naj pripravi in sprejme 
sporočilo o podaljšanju akcijskega načrta 
za enakost spolov po letu 2020, saj gre za 
pomembno orodje, s katerim lahko EU 
prispeva k pravicam žensk in deklet po 
vsem svetu; poziva države članice, naj 
podprejo tretji akcijski načrt za enakost 
spolov v sklepih Sveta; poziva Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
še naprej prispevata k enakosti spolov in 
krepitvi vloge žensk in deklet, tako da 
tesno sodelujeta z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso članice 
EU, da bi razvili in izvajali nove pravne 
okvire za enakost spolov ter izkoreninili 
škodljive prakse, katerih žrtve so ženske in 
dekleta, kot so poroke otrok in pohabljanje 
ženskih spolnih organov;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso 
članice EU, da bi razvili in izvajali nove 
pravne okvire za enakost spolov ter 
izkoreninili škodljive prakse, katerih žrtve 
so ženska in dekleta, kot so poroke otrok in 
pohabljanje ženskih spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k razvoju in izvajanju novih 
pravnih okvirov za enakost spolov ter 
izkoreninjanju škodljivih praks, katerih 
žrtve so ženske in dekleta, kot so poroke 
otrok in pohabljanje ženskih spolnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; ter poziva, naj EU po izteku 
strateškega prizadevanja sprejme celovito 



PE642.989v01-00 44/156 AM\1191416SL.docx

SL

prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

in zavezujočo strategijo za enakost spolov; 
poziva Komisijo, naj pripravi in sprejme 
sporočilo o podaljšanju akcijskega načrta 
za enakost spolov po letu 2020, saj gre za 
pomembno orodje, s katerim lahko EU 
prispeva k pravicam žensk in deklet po 
vsem svetu; poziva države članice, naj 
podprejo tretji akcijski načrt za enakost 
spolov v sklepih Sveta, Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje pa 
poziva, naj še naprej prispevata k enakosti 
spolov in krepitvi vloge žensk in deklet, 
tako da tesno sodelujeta z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso članice 
EU, da bi razvili in izvajali nove pravne 
okvire za enakost spolov ter izkoreninili 
škodljive prakse, katerih žrtve so ženske in 
dekleta, kot so poroke otrok in pohabljanje 
ženskih spolnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo, naj pripravi 
in sprejme sporočilo o podaljšanju 
akcijskega načrta za enakost spolov po 
letu 2020, saj gre za pomembno orodje, s 
katerim lahko EU prispeva k pravicam 
žensk in deklet po vsem svetu; poziva 
države članice, naj podprejo tretji akcijski 
načrt za enakost spolov v sklepih Sveta; 
poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj še naprej prispevata 
k enakosti spolov in krepitvi vloge žensk in 
deklet, tako da tesno sodelujeta z 
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mednarodnimi organizacijami in državami, 
ki niso članice EU, da bi razvili in izvajali 
nove pravne okvire za enakost spolov ter 
izkoreninili škodljive prakse, katerih žrtve 
so ženske in dekleta, kot so poroke otrok in 
pohabljanje ženskih spolnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva države članice, naj 
podprejo tretji akcijski načrt za enakost 
spolov v sklepih Sveta; poziva Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
še naprej prispevata k enakosti spolov in 
krepitvi vloge žensk in deklet, tako da 
tesno sodelujeta z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso članice 
EU, da bi razvili in izvajali nove pravne 
okvire za enakost spolov ter izkoreninili 
škodljive prakse, katerih žrtve so ženske in 
dekleta, kot je pohabljanje ženskih spolnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženske in dekleta, 
kot so prisilne zgodnje poroke, pohabljanje 
ženskih spolnih organov in trgovina z 
ljudmi; opozarja na zaskrbljujoče 
naraščanje nasilja nad ženskami in 
dekleti ter poziva k nadaljnjemu 
ukrepanju proti vsem oblikam nasilja na 
podlagi spola, na primer k nadaljevanju 
skupne globalne pobude EU-OZN; poziva 
EU in vse države članice, naj ratificirajo 
in izvajajo Istanbulsko konvencijo, 
delegacije EU pa poziva, naj poskrbijo za 
zbiranje podatkov o nasilju nad ženskami, 
pripravijo priporočila za posamezne 
države in spodbujajo zaščitne mehanizme 
in podporne strukture za žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
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dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, ter civilno 
družbo, da bi razvili in izvajali nove 
pravne okvire za enakost spolov ter 
izkoreninili škodljive prakse, katerih žrtve 
so ženske in dekleta, kot so poroke otrok in 
pohabljanje ženskih spolnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok, pohabljanje ženskih 
spolnih organov in spolno nasilje kot 
vojno orožje; opozarja, da se spolna 
kazniva dejanja in spolno nasilje v 
Rimskem statutu uvrščajo med vojna 
hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost 
ali konstitutivne elemente genocida ali 
mučenja;
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Or. fr

Predlog spremembe 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženske in dekleta, 
kot so poroke otrok, pohabljanje ženskih 
spolnih organov in komercializacija teles 
za nadomestno materinstvo;

Or. en

Predlog spremembe 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
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prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženske in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov, pa tudi prisilne verske 
spreobrnitve, ki pogosto vključujejo 
ugrabitve, posilstva in stigmatizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 305
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateško 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženske in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov; poziva, naj se v evropske 
trgovinske sporazume z državami v 
razvoju vključijo klavzule o pogojenosti v 
zvezi z izobraževanjem deklet;

Or. en
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Predlog spremembe 306
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov;

21. odločno podpira strateška 
prizadevanje EU za enakost spolov in 
njena stalna prizadevanja za izboljšanje 
položaja človekovih pravic za ženske in 
dekleta v skladu s cilji trajnostnega razvoja 
do leta 2030; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj še naprej 
prispevata k enakosti spolov in krepitvi 
vloge žensk in deklet, tako da tesno 
sodelujeta z mednarodnimi organizacijami 
in državami, ki niso članice EU, da bi 
razvili in izvajali nove pravne okvire za 
enakost spolov ter izkoreninili škodljive 
prakse, katerih žrtve so ženska in dekleta, 
kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih 
spolnih organov; poziva k ukrepanju, da bi 
olajšali dostop do izobraževanja in trga 
dela, posebno pozornost pa je treba 
nameniti uravnoteženi zastopanosti žensk 
na vodstvenih položajih;

Or. pl

Predlog spremembe 307
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. obsoja vse oblike nasilja na 
podlagi spola, telesnega, spolnega in 
psihološkega nasilja ter izkoriščanja, 
množična posilstva, trgovino z ženskami 
in pohabljanje ženskih spolnih organov; 
poziva EU in države članice, ki 
Istanbulske konvencije še niso ratificirale 
in uveljavile, naj to čim prej storijo; 
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poziva države, naj poostrijo svojo 
zakonodajo, da bodo rešile to 
problematiko; želi spomniti, da je nasilje 
nad ženskami globoko zakoreninjeno v 
neenakosti med spoloma in ga je zato 
treba celovito obravnavati; poziva EU, naj 
sodeluje z drugimi državami in okrepi 
njihova prizadevanja na področju 
izobraževanja, zdravstva in socialnih 
storitev, zbiranja podatkov, financiranja 
in načrtovanja programov, da bodo na 
svetovni ravni uspešneje preprečevale 
spolno nasilje in nasilje na podlagi spola 
ter se nanj bolje odzivale;

Or. en

Predlog spremembe 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. obsoja vse oblike telesnega, 
spolnega in psihološkega nasilja ter 
izkoriščanja, množična posilstva, trgovino 
z ženskami in kršenje spolnih in 
reproduktivnih pravic žensk; poudarja, da 
bi bilo treba vsem ženskam zagotoviti 
ustrezno in cenovno sprejemljivo 
zdravstveno varstvo, tudi na področju 
duševnega zdravja, denimo s psihološko 
podporo, ter splošno priznavanje spolnih 
in reproduktivnih pravic ter dostop do teh 
pravic in do izobraževanja ter da bi 
moralo biti vsem ženskam omogočeno, da 
se svobodno in odgovorno odločajo o 
svojem zdravju, telesu ter spolnih in 
reproduktivnih pravicah; obsoja ponovno 
uvedbo pravila o globalni prepovedi 
(„global gag rule“);

Or. en
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Predlog spremembe 309
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. obsoja vse oblike telesnega, 
spolnega in psihološkega nasilja ter 
izkoriščanja, množična posilstva, trgovino 
z ženskami in kršenje spolnih in 
reproduktivnih pravic žensk; poudarja, da 
bi bilo treba vsem ženskam zagotoviti 
ustrezno in cenovno sprejemljivo 
zdravstveno varstvo ter splošno 
priznavanje spolnih in reproduktivnih 
pravic ter dostop do teh pravic in do 
izobraževanja ter da bi moralo biti vsem 
ženskam omogočeno, da se svobodno in 
odgovorno odločajo o svojem zdravju, 
telesu ter spolnih in reproduktivnih 
pravicah; poudarja, da je izobraževanje 
bistveno orodje v boju proti diskriminaciji 
in nasilju nad ženskami in otroki;

Or. en

Predlog spremembe 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. pozdravlja pristop vključevanja 
vidika spola v dejavnosti skupne 
varnostne in obrambne politike EU in 
poudarja, da je treba zdravstvenim in 
humanitarnim delavcem, tudi tistim, ki so 
dejavni na področju nujne pomoči, 
zagotoviti ustrezno usposabljanje, pri 
katerem bo upoštevana različnost spolov;

Or. en
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Predlog spremembe 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. obsoja vse oblike nasilja na 
podlagi spola, telesnega, spolnega in 
psihološkega nasilja ter izkoriščanja, 
množična posilstva, trgovino z ženskami 
in pohabljanje ženskih spolnih organov; 
ponovno poziva države članice, ki 
Istanbulske konvencije še niso ratificirale 
in uveljavile, naj to čim prej storijo; 
poziva države, naj poostrijo svojo 
zakonodajo, da bodo rešile to 
problematiko; želi spomniti, da je nasilje 
nad ženskami globoko zakoreninjeno v 
neenakosti med spoloma in ga je zato 
treba celovito obravnavati; poziva EU, naj 
sodeluje z drugimi državami in okrepi 
njihova prizadevanja na področju 
izobraževanja, zdravstva in socialnih 
storitev, zbiranja podatkov, financiranja 
in načrtovanja programov, da bodo na 
svetovni ravni uspešneje preprečevale 
spolno nasilje in nasilje na podlagi spola 
ter se nanj bolje odzivale; podpira 
nadaljevanje skupne pobude EU in OZN, 
imenovane Spotlight;

Or. en

Predlog spremembe 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. poudarja, da spolno nasilje nad 
ženskami in dekleti ter nasilje nad njimi 
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zaradi spola, vključno s škodljivimi 
običaji, kot so poroke otrok in pohabljanje 
ženskih spolnih organov, ter neustrezen 
dostop do osnovnih sektorjev in socialnih 
storitev, na primer do zdravstva, 
izobraževanja, vode, sanitarnih storitev in 
prehrane, težave pri dostopu do storitev na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter neenaka udeležba v javnih in 
zasebnih institucijah ter pri političnem 
odločanju in v mirovnih procesih 
pomenijo nesprejemljivo kršenje osnovnih 
človekovih pravic, s katerim se EU in 
države članice ne morejo sprijazniti;

Or. en

Predlog spremembe 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21d. meni, da je nesprejemljivo, da so 
spolne in reproduktivne pravice in zdravje 
žensk in deklet še vedno podlaga 
ideoloških sporov, tudi v večstranskih 
okvirih; poziva EU in države članice, naj 
priznajo neodtujljivo pravico žensk in 
deklet do telesne nedotakljivosti in 
samostojnega odločanja, in obsoja 
pogosto kršenje spolnih in reproduktivnih 
pravic žensk, vključno z zavračanjem 
dostopa do ustreznih storitev; poziva EU, 
naj v okviru svojih politik na področju 
človekovih pravic ter humanitarnih in 
razvojnih politik zagotovi dostop do 
storitev načrtovanja družine, 
kontracepcije ter varnega in zakonitega 
splava, zlasti na konfliktnih območjih in 
po konfliktih ter še posebej za žrtve 
spolnega nasilja kot vojne taktike;

Or. en



AM\1191416SL.docx 55/156 PE642.989v01-00

SL

Predlog spremembe 314
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. meni, da je nesprejemljivo, da so 
spolne in reproduktivne pravice in zdravje 
žensk in deklet še vedno podlaga 
ideoloških sporov, tudi v večstranskih 
okvirih; poziva EU in države članice, naj 
priznajo neodtujljivo pravico žensk in 
deklet do telesne nedotakljivosti in 
samostojnega odločanja, in obsoja 
pogosto kršenje spolnih in reproduktivnih 
pravic žensk, vključno z zavračanjem 
dostopa do ustreznih storitev; poziva EU, 
naj v okviru svojih politik na področju 
človekovih pravic ter humanitarnih in 
razvojnih politik zagotovi dostop do 
storitev načrtovanja družine, 
kontracepcije ter varnega in zakonitega 
splava, zlasti na konfliktnih območjih in 
po konfliktih ter še posebej za žrtve 
spolnega nasilja kot vojne taktike;

Or. en

Predlog spremembe 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21e. meni, da je nesprejemljivo, da so 
telesa žensk in deklet ter njihove spolne in 
reproduktivne pravice in zdravje še vedno 
podlaga ideoloških sporov v državah 
članicah EU in po svetu; poziva EU in 
njene države članice, naj priznajo 
neodtujljivo pravico žensk in deklet do 
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telesne nedotakljivosti in samostojnega 
odločanja, in obsoja pogosto kršenje 
spolnih in reproduktivnih pravic žensk, 
vključno z zavračanjem dostopa do 
storitev načrtovanja družine, cenovno 
sprejemljive kontracepcije ter varnega in 
zakonitega splava;

Or. en

Predlog spremembe 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. je zaskrbljen zaradi stalnih 
napadov na pravice žensk ter pravice na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja, pa tudi zaradi zakonodaje v 
številnih delih sveta, ki omejuje te pravice;

Or. en

Predlog spremembe 317
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. potrjuje, da je dostop do zdravja 
človekova pravica, da spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice temeljijo 
na osnovnih človekovih pravicah ter so 
sestavni del človekovega dostojanstva; 
poudarja, da bi moralo biti vsem 
zagotovljeno ustrezno in cenovno 
sprejemljivo zdravstveno varstvo ter zlasti 
dostop do spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, vključno s celovito 
spolno vzgojo in vzgojo o odnosih ter 
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informacijami, načrtovanjem družine, 
sodobnimi kontracepcijskimi metodami, 
varnim in zakonitim splavom ter porodno 
in obporodno zdravstveno oskrbo; dodaja, 
da so te storitve pomembne za reševanje 
življenj žensk ter zmanjšanje umrljivosti 
dojenčkov in otrok;

Or. en

Predlog spremembe 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 21 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21f. potrjuje, da je dostop do zdravja 
človekova pravica, da spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice temeljijo 
na osnovnih človekovih pravicah in so 
sestavni del človekovega dostojanstva; 
poudarja, da bi moralo biti vsem 
zagotovljeno ustrezno in cenovno 
sprejemljivo zdravstveno varstvo ter zlasti 
dostop do spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, vključno s celovito 
spolno vzgojo in vzgojo o odnosih ter 
informacijami, načrtovanjem družine, 
sodobnimi kontracepcijskimi metodami, 
varnim in zakonitim splavom ter porodno 
in obporodno zdravstveno oskrbo; dodaja, 
da so te storitve pomembne za reševanje 
življenj žensk ter zmanjšanje umrljivosti 
dojenčkov in otrok;

Or. en

Predlog spremembe 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21 g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21g. poudarja, da je treba dostop do 
zdravja obravnavati kot človekovo 
pravico; poudarja, da je treba zagotoviti 
dostop do spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, tudi z ukrepi, ki bodo 
ženskam omogočili, da se svobodno 
odločajo o svojem telesu in življenju, 
imajo dostop do družinskega načrtovanja 
ter ustreznih ženskih higienskih 
pripomočkov in so deležne priporočene 
porodne nege, da se prepreči umrljivost 
otrok in mater; poudarja, da so storitve za 
varen splav pomemben element pri 
reševanju življenj žensk in prispevajo k 
preprečevanju rojstev z visokim tveganjem 
ter zmanjševanju smrtnosti dojenčkov in 
otrok; poudarja pomen dostopa do 
ustreznih storitev na področju duševnega 
zdravja, pri katerih se upošteva različnost 
spolov, zlasti v konfliktnih razmerah in po 
konfliktih;

Or. en

Predlog spremembe 320
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21d. ostro obsoja nadaljnjo uporabo 
pravila o globalni prepovedi (Global Gag 
Rule) ter posledice tega za zdravje in 
pravice žensk in deklet; ponovno poziva 
EU in države članice, naj z nacionalnimi 
in evropskimi sredstvi za razvoj zakrpajo 
finančno luknjo, ki so jo s tem pravilom 
povzročile ZDA na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 21 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21h. ostro obsoja nadaljnjo uporabo 
pravila o globalni prepovedi (Global Gag 
Rule) ter posledice tega za zdravje in 
pravice žensk in deklet; ponovno poziva 
EU in države članice, naj z nacionalnimi 
in evropskimi sredstvi za razvoj zakrpajo 
finančno luknjo, ki so jo s tem pravilom 
povzročile ZDA na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic;

Or. en

Predlog spremembe 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 21 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21i. je zelo zaskrbljen, ker se mučenje v 
obliki spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola vse pogosteje uporablja kot 
vojna taktika;

Or. en

Predlog spremembe 323
Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da imajo ženske in 
deklice, ki so žrtve oboroženih konfliktov, 
pravico do potrebne zdravniške oskrbe, 
vključno z dostopom do kontracepcije, 
nujne kontracepcije in splava;

Or. ro

Predlog spremembe 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja vlogo žensk pri 
preprečevanju in reševanju konfliktov, pri 
operacijah za ohranjanje miru, 
humanitarni pomoči in obnovi po koncu 
konfliktov ter pri podpori človekovim 
pravicam in pri demokratičnih reformah; 
poziva Unijo, naj podporo ženskam še 
nadalje vključuje v operacije v okviru 
skupne varnostne in obrambne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 21 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21j. opozarja na zaskrbljujoče 
naraščanje nasilja nad ženskami in poziva 
k nadaljnjim ukrepom za ratifikacijo in 
uveljavitev Istanbulske konvencije v vsej 
Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva 11 držav članic EU, ki niso 
ratificirale Konvencije Sveta Evrope o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima, 
znani kot Istanbulska konvencija, naj to 
storijo;

Or. en

Predlog spremembe 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21k. poudarja, da bi morala biti enakost 
spolov glavna prednostna naloga v vseh 
delovnih odnosih, politikah in zunanjih 
ukrepih EU, saj gre na podlagi Pogodb za 
načelo EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 21 l (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21l. poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja spodbujanje in stanje enakosti 
spolov v najbolj prizadetih državah 
članicah EU, pri čemer naj posebej 
upošteva institucionalni, politični in 
zakonodajni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
spodbujanje in varstvo pravic otrok, da se 
med drugim prepreči in odpravi zloraba 
otrok po svetu ter se otroci, prizadeti 
zaradi konfliktov, zlasti tisti iz 
ekstremističnih skupin, rehabilitirajo in 
ponovno vključijo ter se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

Or. en

Predlog spremembe 330
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
zaščito in spodbujanje otrokovih pravic ter 
za preprečevanje in boj proti zlorabi otrok 
po svetu, za rehabilitacijo in ponovno 
vključitev otrok, ki so jih prizadeli 
konflikti, in da se jim zagotovi varno 
okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in otrok, ki so deležni 
večplastne in presečne diskriminacije, ter 
da se jim zagotovi varno okolje, v katerem 
bosta oskrba in izobraževanje bistvenega 
pomena; poziva EU, naj da pobudo za 
mednarodno gibanje, da bi se zavzemala za 
otrokove pravice, med drugim tako, da 
organizira mednarodno konferenco o 
zaščiti otrok v tveganih okoljih;

Or. en
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Predlog spremembe 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in otrok, ki so deležni 
večplastne in presečne diskriminacije, ter 
da se jim zagotovi varno okolje, v katerem 
bosta oskrba in izobraževanje bistvenega 
pomena; poziva EU, naj da pobudo za 
mednarodno gibanje, da bi se zavzemala za 
otrokove pravice, med drugim tako, da 
organizira mednarodno konferenco o 
zaščiti otrok v tveganih okoljih;

Or. en

Predlog spremembe 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
družinsko in skupnostno okolje, v katerem 
bosta oskrba in izobraževanje bistvenega 
pomena; poziva EU, naj da pobudo za 
mednarodno gibanje, da bi se zavzemala za 
otrokove pravice, med drugim tako, da 
organizira mednarodno konferenco o 
zaščiti otrok v tveganih okoljih;

Or. en
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Predlog spremembe 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice in 
dajala poudarek družini kot naravnemu 
okolju za življenje otrok, med drugim tako, 
da organizira mednarodno konferenco o 
zaščiti otrok v tveganih okoljih;

Or. en

Predlog spremembe 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih; poudarja, kako 
pomembno je, da otrok v čim večji meri 
pozna biološkega očeta in mater;

Or. en
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Predlog spremembe 336
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih; poziva ZDA kot edino 
državo, ki še ni ratificirala Konvencije 
OZN o otrokovih pravicah, naj to 
nemudoma stori;

Or. en

Predlog spremembe 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih; prav tako poziva Unijo, 
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naj prek svojih zunanjih delegacij še 
naprej spodbuja uporabo priročnika Unije 
in Unicefa o otrokovih pravic in naj 
ustrezno usposobi osebje delegacij v zvezi 
s to temo;

Or. fr

Predlog spremembe 338
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih;

22. poziva k novim pobudam EU za 
preprečevanje in boj proti zlorabi otrok po 
svetu, za rehabilitacijo otrok, ki so jih 
prizadeli konflikti, in da se jim zagotovi 
varno okolje, v katerem bosta oskrba in 
izobraževanje bistvenega pomena; poziva 
EU, naj da pobudo za mednarodno gibanje, 
da bi se zavzemala za otrokove pravice, 
med drugim tako, da organizira 
mednarodno konferenco o zaščiti otrok v 
tveganih okoljih; poziva Evropsko 
komisijo, naj začne načrtovati pripravo 
spletnega izobraževalnega portala z 
ustreznim gradivom, ki bi ga lahko v 
izobraževalnih sistemih držav v razvoju 
neobvezno in brezplačno uporabljali;

Or. en

Predlog spremembe 339
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da so otroci zlasti v 
humanitarnih krizah in oboroženih 
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spopadih pogosto žrtve določenih vrst 
zlorab, kot so poroke otrok, otroška 
prostitucija, uporaba otrok vojakov, 
pohabljanje spolovil, delo otrok in 
trgovanje z otroki, in jih je zato treba 
dodatno ščititi; poziva EU, naj sodeluje s 
tretjimi državami pri odpravi prezgodnje, 
otroške in prisilne poroke, in sicer z 
določitvijo minimalne zakonite starosti 18 
let, zahtevo po preverjanju starosti obeh 
zakoncev ter njihove polne in svobodne 
privolitve, uvedbo obvezne registracije 
porok ter zagotavljanjem spoštovanja teh 
pravil; poudarja, da se mora EU bolj 
zavzeti za to, da bodo otroci zaščiteni; 
poziva k čim prejšnji rešitvi vprašanja 
otrok brez državljanstva v Evropski uniji 
in zunaj nje, zlasti tistih, rojenih zunaj 
matične države staršev, in otrok 
migrantov, v skladu z mednarodnim 
pravom; poziva EU in njene države 
članice, naj pripravijo akcijski načrt za 
odpravo pridržanja otrok na podlagi 
statusa migranta;

Or. en

Predlog spremembe 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. pozdravlja prizadevanje EU v letu 
2018, da bi rešila vprašanje 
institucionalizacije otrok in namesto 
institucionalne oskrbe spodbudila oskrbo 
v skupnosti, kar je v skladu s sklicem v 
predlogu o instrumentu za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje; 
poziva EU, naj izkoristi ta trenutek in 
priložnost, ki jo ponuja resolucija OZN o 
otrokovih pravicah za leto 2019, katere 
osrednja točka bodo otroci brez starševske 
oskrbe, in naj še naprej ohrani vodilno 
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vlogo pri tem vprašanju ter si prizadeva, 
da bodo otroke povsod podpirali pri 
življenju v družinah in v skupnosti ter jim 
omogočili dostop do osnovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. znova poudarja, da je nujno 
povsod ratificirati in dejansko izvajati 
Konvencijo OZN o otrokovih pravicah in 
njene izbirne protokole; ugotavlja, da 
otroško delo, novačenje otrok za 
oborožene konflikte, spolna zloraba ter 
zgodnje in prisilne poroke še vedno 
ostajajo velik problem v nekaterih 
državah;

Or. fr

Predlog spremembe 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da mora EU bolj 
sodelovati pri obravnavanju zaščite otrok, 
zlasti mladoletnikov brez spremstva, ter 
nameniti posebno pozornost 
izobraževanju in psihosocialni podpori;

Or. en
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Predlog spremembe 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. obsoja vse oblike zlorabe otrok, kot 
so poroke otrok ali prisilne poroke; poziva 
EU, naj sodeluje s tretjimi državami pri 
odpravi prezgodnje, otroške in prisilne 
poroke, in sicer z določitvijo minimalne 
zakonite starosti 18 let, zahtevo po 
preverjanju starosti obeh zakoncev ter 
njihove polne in svobodne privolitve, 
uvedbo obvezne registracije porok ter 
zagotavljanjem spoštovanja teh pravil;

Or. en

Predlog spremembe 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva vse države, naj se zavežejo k 
odpravi najhujših oblik dela otrok, kakor 
so opredeljene v členu 3 Konvencije 
Mednarodne organizacije dela št. 182, 
med drugim suženjstvo otrok, trgovina z 
otroki, prostitucija in nevarno delo, ki 
ogroža telesno in duševno zdravje otrok;

Or. en

Predlog spremembe 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. poziva k takojšnji rešitvi vprašanja 
otrok brez državljanstva v Evropski uniji 
in zunaj nje, zlasti tistih, rojenih zunaj 
matične države staršev, in otrok 
migrantov, v skladu z mednarodnim 
pravom; poziva EU in njene države 
članice, naj v skladu z Newyorško 
deklaracijo za begunce in migrante 
pripravijo akcijski načrt za ukinitev 
pridržanja otrok zaradi njihovega statusa 
migranta; opozarja na pravico do 
posebnega varstva v otrokovo korist;

Or. en

Predlog spremembe 346
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je pomembno braniti 
in spodbujati pravice otrok beguncev, ki 
potujejo brez staršev („izolirani 
mladoletniki“), ter poskrbeti za dostojne 
pogoje v kraju bivanja, dostop do 
izobraževanja in starševsko skrb ter tako 
zagotoviti varnost in dobrobit otrok;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Podnaslov 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transseksualnih in interseksualnih oseb 
(oseb LGBTI)

Or. en

Predlog spremembe 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Podnaslov 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transseksualnih in interseksualnih oseb 
(oseb LGBTI)

Or. en

Predlog spremembe 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Podnaslov 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transseksualnih in interseksualnih oseb 
(oseb LGBTI)

Or. en

Predlog spremembe 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Podnaslov 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transseksualnih in interseksualnih oseb 
(oseb LGBTI)

Or. en

Predlog spremembe 351
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Podnaslov 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transseksualnih in interseksualnih oseb 
(oseb LGBTI)

Or. en

Predlog spremembe 352
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. obsoja samovoljno pridržanje, 
mučenje, preganjanje in uboje oseb 
LGBTI; ugotavlja, da osebe LGBTI 
zaradi spolne usmerjenosti v številnih 
državah po svetu še vedno preganjajo in 
napadajo; ugotavlja, da države istospolne 
odnose še vedno kaznujejo, ponekod celo s 
smrtno kaznijo; poziva te države, naj 
nemudoma spremenijo svojo zakonodajo; 
poziva EU in njene države članice, naj si 
še naprej prizadevajo za zaščito in 
razširitev človekovih pravic oseb LGBTI, 
tako da tesno sodelujejo z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso 
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članice EU, in odpravljajo diskriminacijo 
kršitve človekovih pravic ter podprejo 
izdelavo zakonodaje in politik, ki ščitijo 
človekove pravice oseb LGBTI po vsem 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 353
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. obsoja samovoljno pridržanje, 
mučenje, preganjanje in uboje oseb 
LGBTI; je seznanjen s tem, da lahko 
spolna usmerjenost in spolna identiteta 
povečata tveganja za diskriminacijo, 
nasilje in preganjanje; ugotavlja, da se 
osebe LGBTI zaradi svoje spolne 
usmerjenosti v mnogih državah po svetu 
še vedno soočajo s preganjanjem in 
nasiljem, ker številne države še vedno 
kaznujejo istospolne odnose in nekatere 
zanje določajo smrtno kazen;

Or. en

Predlog spremembe 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. obsoja nedavno povečanje 
diskriminatornih zakonov in nasilja nad 
posamezniki zaradi njihove spolne 
usmeritve in spolne identitete; obžaluje, 
da je homoseksualnost v 72 državah še 
vedno kaznivo dejanje, v 12 od teh držav 
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pa je zanjo zagrožena smrtna kazen; 
poudarja, da morata Komisija in ESZD v 
dialogih o človekovih pravicah in 
večstranskih forumih še naprej opozarjati 
na pravice oseb LGBTI, z Evropskim 
instrumentom za demokracijo in 
človekove pravice pa še naprej podpirati 
organizacije, ki branijo pravice teh oseb;

Or. en

Predlog spremembe 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. meni, da bo več možnosti za 
spoštovanje pravic lezbijk, gejev in 
biseksualcev, če bodo imeli dostop do 
pravnih institutov, kot so registrirane 
partnerske skupnosti ali zakonska zveza; 
spodbuja institucije EU in države članice, 
naj podprejo priznavanje istospolnih 
porok ali civilnih partnerstev kot 
politično, socialno in človekovo ter civilno 
pravico; pozdravlja dejstvo, da vse večje 
število držav ustvarja zakonodajo za 
pravico do ustvarjanja družine s poroko, 
civilnim partnerstvom in posvojitvijo brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj pripravijo predloge za 
vzajemno priznavanje teh zvez in 
istospolnih družin v EU, da se zagotovi 
enaka obravnava na področju dela, 
prostega gibanja, obdavčitve in socialnega 
varstva, ter da se zavarujejo prihodki 
družin in otrok;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. močno podpira seznam ukrepov 
Komisije za spodbujanje enakopravnosti 
oseb LGBTI in smernice za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih 
pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transspolnih in interspolnih oseb za 
zunanje ukrepe od leta 2013, ki sta 
pomembna dejavnika v stalnih 
prizadevanjih EU, da bi v skladu s cilji o 
trajnostnem razvoju do leta 2030 izboljšali 
človekove pravice oseb LGBTI; poziva 
Komisijo/ESZD, naj si še naprej prizadeva 
za zaščito in razširitev človekovih pravic 
oseb LGBTI, tako da tesno sodeluje z 
mednarodnimi organizacijami in 
državami, ki niso članice EU, in odpravlja 
diskriminacijo kršitve človekovih pravic 
ter podpre izdelavo zakonodaje in politik, 
ki ščitijo človekove pravice oseb LGBTI 
po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. močno podpira seznam ukrepov 
Komisije za spodbujanje enakopravnosti 
oseb LGBTI in smernice za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih 
pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transspolnih in interspolnih oseb za 
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zunanje ukrepe od leta 2013, ki sta 
pomembna dejavnika v stalnih 
prizadevanjih EU, da bi v skladu s cilji o 
trajnostnem razvoju do leta 2030 izboljšali 
človekove pravice oseb LGBTI; poziva 
Komisijo/ESZD, naj si še naprej prizadeva 
za zaščito in razširitev človekovih pravic 
oseb LGBTI, tako da tesno sodeluje z 
mednarodnimi organizacijami in 
državami, ki niso članice EU, in odpravlja 
diskriminacijo kršitve človekovih pravic 
ter podpre izdelavo zakonodaje in politik, 
ki ščitijo človekove pravice oseb LGBTI 
po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. močno podpira seznam ukrepov 
Komisije za spodbujanje enakopravnosti 
oseb LGBTI in smernice za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih 
pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transspolnih in interspolnih oseb za 
zunanje ukrepe od leta 2013, ki sta 
pomembna dejavnika v stalnih 
prizadevanjih EU, da bi v skladu s cilji o 
trajnostnem razvoju do leta 2030 izboljšali 
človekove pravice oseb LGBTI; poziva 
Komisijo/ESZD, naj si še naprej prizadeva 
za zaščito in razširitev človekovih pravic 
oseb LGBTI, tako da tesno sodeluje z 
mednarodnimi organizacijami in 
državami, ki niso članice EU, in odpravlja 
diskriminacijo kršitve človekovih pravic 
ter podpre izdelavo zakonodaje in politik, 
ki ščitijo človekove pravice oseb LGBTI 
po vsem svetu;
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Or. en

Predlog spremembe 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. močno podpira seznam ukrepov 
Komisije za spodbujanje enakopravnosti 
oseb LGBTI in smernice za spodbujanje 
uresničevanja in varstvo vseh človekovih 
pravic oseb LGBTI za zunanje ukrepe od 
leta 2013, ki sta pomembna dejavnika v 
stalnih prizadevanjih EU, da bi v skladu s 
cilji o trajnostnem razvoju do leta 2030 
izboljšali človekove pravice oseb LGBTI; 
poziva Komisijo/ESZD, naj si še naprej 
prizadeva za zaščito in razširitev 
človekovih pravic oseb LGBTI, tako da 
tesno sodeluje z mednarodnimi 
organizacijami in državami, ki niso 
članice EU, in odpravlja diskriminacijo 
kršitve človekovih pravic ter podpre 
izdelavo zakonodaje in politik, ki ščitijo 
človekove pravice oseb LGBTI po vsem 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 360
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. obžaluje, da je homoseksualnost v 
mnogih državah še vedno kaznivo dejanje 
in je v nekaterih zanjo zagrožena celo 
smrtna kazen; meni, da bi morali prakso 
in posamezne primere nasilja zoper 
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posameznike zaradi spolne usmerjenosti 
kaznovati in odpraviti;

Or. en

Predlog spremembe 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU;

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; poudarja, da je nediskriminacija 
pomembna in je treba načelo splošne 
dostopnosti verodostojno vključiti in vsem 
invalidom zagotoviti vse pravice v vseh 
ustreznih politikah EU;

Or. en

Predlog spremembe 362
Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU;

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh razvojnih politikah EU;

Or. ro
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Predlog spremembe 363
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU;

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU; poziva, da bi 
v Evropi ustanovili svetovno središče 
odličnosti za podjetniška znanja in veščine 
prihodnosti za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 364
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU;

23. pozdravlja ratifikacijo konvencije 
OZN o pravicah invalidov; ponovno 
opozarja, kako je pomembno, da jo države 
članice in institucije EU učinkovito 
izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 
splošne dostopnosti verodostojno vključiti 
in vsem invalidom zagotoviti vse pravice v 
vseh ustreznih politikah EU; poudarja, da 
invalidnost ljudem ne jemlje človekovega 
dostojanstva, kar pomeni, da morajo 
države invalide zaščititi pred prezgodnjo 
smrtjo;

Or. en
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Predlog spremembe 365
Janina Ochojska

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
mehanizem na podlagi sistema „pozitivne 
diskriminacije“ v korist invalidov, in sicer 
glede dostopa do izobraževanja in 
usposabljanja, zdravstvene oskrbe in trga 
dela;

Or. pl

Predlog spremembe 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Etnične ali jezikovne manjšine1a

poudarja, da imajo narodne manjšinske 
skupnosti posebne potrebe, zato je treba 
na vseh področjih gospodarskega, 
družbenega, političnega in kulturnega 
življenja spodbujati popolno in dejansko 
enakost med osebami, ki pripadajo 
narodni manjšini, in osebami, ki 
pripadajo večini; poziva EU, naj v 
celotnem procesu širitve pozorno spremlja 
izvajanje določb, namenjenih varovanju 
človekovih pravic in pravic oseb, ki 
pripadajo manjšinam; poudarja, da je 
treba nameniti večjo pozornost različnim 
nadzornim mehanizmom Sveta Evrope in 
Združenih narodov ter izboljšati 
sodelovanje z njihovimi različnimi 
pogodbenimi organi, s tem pa bolje 
posredovati njihove ugotovitve in 
uporabiti njihovo strokovno znanje in 
izkušnje na terenu; priporoča, da bi 
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ustanovili urad varuha človekovih pravic 
ali posebnega poročevalca za pravice 
manjšin, katerega mandat bi vključeval 
zaščito pravic manjšin z obiski držav in 
možnostjo izmenjave s predstavniki 
manjšin, s čimer bi povečali ozaveščenost 
o izzivih in izoblikovali tudi priporočila za 
države članice EU; poudarja, da ni 
dovoljeno krniti pravic oseb, ki pripadajo 
etničnim ali nacionalnim manjšinam: 
kulturo, tradicije, zgodovino, materni jezik 
etničnih in jezikovnih manjšin je treba 
spoštovati; ljudje, ki pripadajo etničnim in 
jezikovnim manjšinam bi morali imeti 
možnost, da izberejo izobraževanje v 
svojem maternem jeziku ali se ga učijo na 
različnih ravneh izobraževanja; da bi 
spodbudili in olajšali dejansko udeležbo 
manjšin v javnem življenju, bi jim bilo 
treba omogočiti, da uporabijo svoj 
materni jezik v izobraževalnem sistemu, 
občinah, volilnih in posvetovalnih 
postopkih ter drugih postopkih javne 
udeležbe; obsoja vse oblike diskriminacije 
ne glede na razlog, kazniva dejanja iz 
sovraštva, spodbujanje k sovraštvu, 
sovražni govor in vse oblike socialnega 
izključevanja etničnih in nacionalnih 
manjšin ter poziva Evropsko unijo, naj 
izrecno obsodi in kaznuje grozodejstva 
zoper pripadnike etničnih nacionalnih 
manjšin;
__________________
1aEtnične in jezikovne manjšine bi bile 
nova kategorija med novimi tehnologijami 
in človekovimi pravicami ter migranti in 
begunci.

Or. en

Predlog spremembe 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Podnaslov 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Boj proti kastnemu razlikovanju

Or. en

Predlog spremembe 368
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
Heidi Hautala

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ponovno poudarja, da obsoja 
stalne kršitve človekovih pravic oseb, ki so 
izpostavljene kastni hierarhiji in 
kastnemu razlikovanju, vključno z 
nepriznavanjem enakosti, 
onemogočanjem dostopa do pravnega 
sistema in zaposlitve, nenehno segregacijo 
ter ovirami pri uresničevanju osnovnih 
človekovih pravic in razvoja, ki izhajajo iz 
kastnega sistema; je zelo zaskrbljen zaradi 
alarmantne stopnje nasilnih napadov na 
podlagi kaste na dalite ter zaradi 
institucionalizirane diskriminacije brez 
kaznovanja; ponovno poziva k vzpostavitvi 
politike EU o kastnem razlikovanju in 
poziva EU, naj izkoristi vsako priložnost v 
okviru svoje trgovinske, razvojne in 
zunanje politike za javno in zasebno 
obravnavanje resnih pomislekov EU glede 
kastnega razlikovanja ter dejavno podpre 
vloge za posvetovalni status OZN, ki so jih 
predložile nevladne organizacije, kot je 
mednarodna solidarnostna mreža za 
dalite, ki se osredotočajo na kastno 
razlikovanje in druge oblike 
diskriminacije na podlagi dela ali porekla; 
ponovno poziva EU in njene države 
članice, naj okrepijo prizadevanja ter v 
OZN in na ravni delegacij podprejo 
pobude za odpravo kastnega razlikovanja: 
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pobude bi morale vključevati spodbujanje 
posebnih kazalnikov, razčlenjenih 
podatkov in posebnih ukrepov za 
obravnavo kast pri izvajanju in 
spremljanju ciljev trajnostnega razvoja do 
leta 2030, prav tako pa bi morale pobude 
vključevati ugotovitve iz novih smernic 
OZN v zvezi z diskriminacijo na podlagi 
porekla ter podpirati države;

Or. en

Predlog spremembe 369
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. je zelo zaskrbljen nad obsegom in 
posledicami kastnega razlikovanja in 
stalnih kršitev človekovih pravic na 
podlagi kastne pripadnosti, vključno z 
onemogočanjem dostopa do pravnega 
varstva in zaposlitve, nenehno 
segregacijo, revščino in stigmatizacijo; 
poziva k sprejetju instrumenta EU za 
preprečevanje in odpravo kastnega 
razlikovanja;

Or. en

Predlog spremembe 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ponovno poziva institucije EU in 
države članice, naj okrepijo prizadevanja 
in podprejo pobude za odpravo kastnega 
razlikovanja, med drugim spodbujanje 
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posebnih kazalnikov, razčlenjenih 
podatkov in posebnih ukrepov za 
obravnavo kast pri izvajanju in 
spremljanju ciljev trajnostnega razvoja do 
leta 2030, prav tako pa bi morale pobude 
vključevati ugotovitve iz novih smernic 
OZN v zvezi z diskriminacijo na podlagi 
porekla ter podpirati države;

Or. en

Predlog spremembe 371
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice EU, naj bolje ozaveščajo o 
svetovnem boju proti antisemitizmu in 
temu namenijo dovolj sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. je globoko zaskrbljen, ker kitajska 
vlada resno in sistematično krši človekove 
pravice etničnih in verskih skupnosti, 
zlasti z množičnim samovoljnim 
pridržanjem približno enega do treh 
milijonov Ujgurov v prevzgojnih 
taboriščih v avtonomni ujgurski regiji 
Sinkiang; poziva institucije EU, naj v 
celoti izvajajo določbe njegovih nujnih 
resolucij in resno razmislijo o naložitvi 
ciljnih sankcij, zamrznitvi sredstev in 
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drugih konkretnih ukrepih za tiste, ki so 
odgovorni za zasnovo in izvajanje 
taboriščnega sistema; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico 
Komisije, naj to temo temeljito obravnava 
s svojimi sogovorniki v kitajski vladi na 
dvostranskih in večstranskih srečanjih ter 
naj vztraja pri tem, da se prevzgojna 
taborišča zaprejo;

Or. en

Predlog spremembe 373
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. je zelo zaskrbljen zaradi razširjene 
in sistematične diskriminacije in 
preganjanja domorodnih ljudstev po vsem 
svetu, kar vključuje preganjanje, 
samovoljne aretacije in uboje 
zagovornikov človekovih pravic, prisilno 
razseljevanje, prilaščanje zemljišč in 
kršitve s strani podjetij; ugotavlja, da 
večina teh ljudstev živi pod pragom 
revščine ter ima zelo omejen dostop do 
politične zastopanosti in odločanja ali ga 
sploh nima;

Or. en

Predlog spremembe 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva EU in države članice, naj si 
prizadevajo za popolno priznavanje, 
varstvo in spodbujanje pravic domorodnih 
ljudstev; poziva države, naj ratificirajo 
določbe konvencije MOD št. 169 o 
domorodnih ljudstvih in plemenih;

Or. en

Predlog spremembe 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva vse države, zlasti EU in 
države članice, naj domorodna ljudstva in 
podeželske skupnosti vključijo v proces 
odločanja o strategijah za boj proti 
podnebnim spremembam, ki bi morale 
zajemati tudi nepopravljivo škodo, ki 
nastane zaradi podnebnih sprememb ter 
zaradi katere so se lahko prisiljeni seliti in 
ki lahko vodi v dvojno diskriminacijo 
okoljsko razseljenih in domorodnih 
ljudstev;

Or. en

Predlog spremembe 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Podnaslov 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda veroizpovedi ali prepričanja Svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja
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Or. en

Predlog spremembe 377
Emmanuel Maurel

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj delujejo pregledno, nevtralno 
in nepristransko v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja in naj začnejo 
dialog z državami ter predstavniki civilne 
družbe, verskimi, humanističnimi in 
filozofskimi skupinami, da bi preprečile 
vsakršno nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi filozofskega 
mnenja, misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU, ob 
upoštevanju sprememb, ki jih je predlagal 
Evropski parlament (Smernice EU in 
mandat posebnega odposlanca EU za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU (2018/2155(INI));

Or. fr

Predlog spremembe 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj bodo pri obravnavi svobode 
veroizpovedi ali prepričanja pregledni, 
nevtralni in nepristranski ter naj začnejo 
dialog z državami ter predstavniki civilne 
družbe ter verskimi, človekoljubnimi in 
filozofskimi skupinami, da bi preprečili 
nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, 
filozofskega mnenja, vesti, veroizpovedi 
ali prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja, naj v 
celoti izvajajo smernice EU o svobodi 
veroizpovedi ali prepričanja in naj 
spodbujajo medverski dialog z državami 
ter predstavniki civilne družbe, cerkvami, 
verskimi skupnostmi in združenji ter 
drugimi in verskimi skupinami, da bi 
preprečili nasilje nad osebami in njihovo 
preganjanje ter nestrpnost in 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
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veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivni narativ v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU; poziva Komisijo, 
ESZD in države članice, naj spodbujajo in 
varujejo temeljno pravico do ugovora 
vesti, kot odraza svobode veroizpovedi ali 
prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 380
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in 
naj začnejo medverski dialog z državami 
ter predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj dosledno upoštevajo svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja, saj približno 
tri četrtine svetovnega prebivalstva 
pripada narodom, kjer je veroizpoved 
močno ali zelo močno omejena; poziva k 
uskladitvi pobud o zastopanju, 
medverskega dialoga in poudarka na 
prožnem financiranju lokalnih verskih 
akterjev v tretjih državah, da bi preprečili 
nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
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prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo/ESZD in države 
članice EU, naj se bolj zavzamejo za 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja, 
vključno s pravico do njune spremembe 
ali odpovedi ter neizpovedovanja vere in 
prepričanja, naj začnejo medverski dialog 
z državami ter predstavniki civilne družbe 
in verskimi skupinami, da bi preprečili 
nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja, pa tudi za 
pravico romarjev, da dostopajo do svetih 
in verskih krajev brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva, rase in narodnosti, 
invalidnosti, spola in spolne usmerjenosti; 
poziva EU, naj še naprej sklepa 
zavezništva in krepi sodelovanje s široko 
paleto držav , regionalnih in mednarodnih 
organizacij ter civilno družbo, da bi 
zagotovili pozitivne spremembe v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja; 
znova opozarja Svet in Komisijo, da je 
treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 382
Miguel Urbán Crespo
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in 
naj začnejo medverski dialog z državami 
ter predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo/ESZD in države 
članice EU, naj se bolj zavzamejo za 
svobodo misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja, vključno s svobodo do 
verovanja ali neverovanja, svobodo 
izpovedovanja ali neizpovedovanja vere, in 
naj začnejo medverski in medkulturni 
dialog z državami ter predstavniki civilne 
družbe in verskimi skupinami, da bi 
preprečili nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; zato meni, da 
je treba z medverskim in medkulturnim 
dialogom brezpogojno okrepiti pravico do 
odpadništva in ateizma; obsoja, da se 
versko vprašanje v mnogih državah 
instrumentalizira; poziva EU, naj še 
naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
misli, vesti, veroizpovedi ali prepričanja; 
znova opozarja Svet in Komisijo, da je 
treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja in naj začnejo medverski in 
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predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

medkulturni dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe, verskimi in 
nekonfesionalnimi skupinami, da bi 
preprečili nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba v skladu z 
resolucijo Evropskega parlamenta o 
smernicah EU in mandatu posebnega 
odposlanca EU za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU 
ustrezno podpreti institucionalni mandat, 
zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 384
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja, 
vključno s pravico do spremembe ali 
odpovedi veroizpovedi oziroma 
prepričanja in pravico do 
neizpovedovanja katere koli vere ali 
prepričanja, in naj začnejo medverski 
dialog z državami ter predstavniki civilne 
družbe in verskimi skupinami, da bi 
preprečili nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
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odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo dejavnosti v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo dialog s cerkvami, verskimi 
združenji ali skupnostmi ter filozofskimi 
organizacijami in neverskimi skupinami, 
da bi preprečile vsakršno nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo, ki sta 
usmerjena proti svobodi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba v stalnem 
sodelovanju z verskimi in filozofskimi 
organizacijami ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva države članice, naj še 
naprej sklepajo zavezništva in krepijo 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 387
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
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široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; poziva Svet in Komisijo, 
naj zato okrepita institucionalni mandat 
posebnega odposlanca za spodbujanje 
svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj 
EU ter naj povečata zmogljivosti, ki so na 
voljo za to delo in s tem povezane 
obveznosti;

Or. nl

Predlog spremembe 388
Bert-Jan Ruissen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poudarja, da mora biti svoboda 
veroizpovedi ali prepričanja zagotovljena 
po vsem svetu in jo je treba brezpogojno 
ohranjati; poziva Komisijo, ESZD in 
države članice, naj okrepijo zastopanje v 
zvezi s svobodo veroizpovedi ali 
prepričanja in naj začnejo medverski dialog 
z državami ter predstavniki civilne družbe 
in verskimi skupinami, da bi preprečili 
nasilje nad osebami in njihovo 
diskriminacijo na podlagi misli, vesti, 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

Or. en
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Predlog spremembe 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo dejavnosti v zvezi s 
svobodo misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja in naj začnejo dialog z 
državami ter predstavniki civilne družbe in 
verskimi skupinami, da bi preprečili nasilje 
nad osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. fr

Predlog spremembe 390
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
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široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja, zlasti na konfliktnih 
območjih, kjer so takšne skupine najbolj 
ranljive; opozarja Svet in Komisijo, da je 
treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 391
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; obžaluje zakone o 
spreobrnitvi in bogokletstvu, ki dejansko 
omejujejo in celo jemljejo pravico verskih 
manjšin in ateistov do svobode 
veroizpovedi ali prepričanja; poziva EU, 
naj še naprej sklepa zavezništva in krepi 
sodelovanje s široko paleto držav in 
regionalnih organizacij, da bi zagotovili 
pozitivne spremembe v zvezi s svobodo 
veroizpovedi ali prepričanja; opozarja Svet 
in Komisijo, da je treba ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU;

Or. en
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Predlog spremembe 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU; 
poudarja, da je treba nameniti posebno 
pozornost položaju preganjanih kristjanov 
po svetu, ki tvorijo veliko večino verskih 
skupin, ki se soočajo z diskriminacijo, 
nasiljem in smrtjo;

Or. en

Predlog spremembe 393
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 

24. poziva Komisijo, ESZD in države 
članice, naj okrepijo zastopanje v zvezi s 
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svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba ustrezno podpreti institucionalni 
mandat, zmogljivosti in naloge posebnega 
odposlanca za spodbujanje svobode 
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU;

svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 
začnejo medverski dialog z državami ter 
predstavniki civilne družbe in verskimi 
skupinami, da bi preprečili nasilje nad 
osebami in njihovo diskriminacijo na 
podlagi misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja; poziva EU, naj še naprej 
sklepa zavezništva in krepi sodelovanje s 
široko paleto držav in regionalnih 
organizacij, da bi zagotovili pozitivne 
spremembe v zvezi s svobodo veroizpovedi 
ali prepričanja; opozarja Svet in Komisijo, 
da je treba z razširitvijo mandata na 
večletno obdobje in vzpostavitvijo 
sodelovanja z vsemi ustreznimi 
institucijami EU ustrezno podpreti 
institucionalni mandat, zmogljivosti in 
naloge posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU; v celoti podpira 
prakso, da EU prevzema vodilno vlogo pri 
tematskih resolucijah o svobodi 
veroizpovedi ali prepričanja v Svetu za 
človekove pravice in Generalni skupščini 
OZN;

Or. en

Predlog spremembe 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. je globoko zaskrbljen, ker nekatere 
države kaznujejo bogokletstvo, 
spreobrnitev ali versko odpadništvo, tudi s 
smrtno kaznijo; ponovno poudarja, da 
svoboda veroizpovedi ali prepričanja 
vključuje tudi pravico do neverovanja, 
izražanja teističnih, neteističnih, 
agnostičnih ali ateističnih nazorov ter 
pravico do verskega odpadništva;
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Or. en

Predlog spremembe 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava pravico verskih skupnosti 
in skupin do izbire voditeljev brez 
vmešavanja države in v skladu s pravico 
do svobode misli, vesti, veroizpovedi ali 
prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 396
Cristian-Silviu Buşoi

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva posebnega odposlanca za 
spodbujanje svobode veroizpovedi ali 
prepričanja zunaj EU, naj pohvali vse 
napore za ustavitev nacionalne 
diskriminacije katarskih romarjev, ki se 
zaradi trenutne krize v Zalivu ne morejo 
udeležiti hadža;

Or. en

Predlog spremembe 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
kristjani največja preganjana verska 
manjšina na svetu; poziva Komisijo, naj 
pomaga preganjanim krščanskim 
skupnostim v stiski po svetu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. opozarja na zaščito najbolj 
preganjane verske manjšine v svetu, 
kristjane, in da je preganjanje kristjanov 
blizu stopnje genocida;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. opozarja na preganjanje kristjanov 
na Bližnjem vzhodu in v Afriki in 
ugotavlja, da je v skladu z nedavnim 
poročilom, ki ga je naročil državni 
sekretar Združenega kraljestva Jeremy 
Hunt, velika večina (80 %) preganjanih 
vernikov kristjanov; izraža tudi 
zaskrbljenost, ker so pred stoletjem 
kristjani predstavljali 20 % prebivalstva 
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na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, 
zdaj pa je ta delež padel na manj kot 4 %;

Or. en

Predlog spremembe 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. opozarja, da je načelo ločevanja 
cerkve in države temeljno ustavno načelo 
po svetu in v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Podnaslov 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda tiska in pravica do obveščenosti

Or. en

Predlog spremembe 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. Svoboda izražanja in svoboda 
medijev
opozarja, da svoboda izražanja in svoboda 
medijev omogočata pluralistično kulturo 
in sta bistvena elementa za izgradnjo 
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demokratične družbe ter da bi morali biti 
novinarji svobodni pri svojem delu, brez 
strahu pred preganjanjem ali zaporom; 
znova poziva Unijo in države članice, naj 
pozorneje spremljajo vse vrste omejitev 
svobode izražanja na spletu in zunaj njega 
ter medijev v tretjih državah, naj jih 
sistematično obsojajo ter uporabijo vsa 
diplomatska sredstva in instrumente, da 
bodo odpravljene; obsoja preprečevanje 
dostopa do spletnih strani medijev ter 
preprečevanje ali omejevanje dostopa do 
aplikacij za spletno sporočanje, kršenje 
človekovih pravic, zaprtje in smrt številnih 
novinarjev in blogerjev v letu 2018 ter 
poziva Unijo, naj naredi vse, kar je v njeni 
moči, da jih zaščiti; poudarja, kako 
pomembno je obsoditi sovražni govor in 
napeljevanje k nasilju v internetu in 
drugod ter se boriti proti njima, saj 
neposredno ogrožata pravno državo;

Or. fr

Predlog spremembe 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva posebnega predstavnika 
EU, naj posebno pozornost nameni zaščiti 
svobode, neodvisnosti in pluralnosti 
medijev po vsem svetu; podpira pobude, ki 
pomagajo ločevati lažne novice in 
propagandistične dezinformacije od 
informacij, zbranih na podlagi resničnih 
in neodvisnih novinarskih prizadevanj, 
kot je pobuda za zaupanje v novinarstvo; 
poziva institucije EU in države članice 
EU, naj obsodijo vse oblike fizičnega ali 
sodnega ustrahovanja novinarjev z 
namenom, da bi jih utišali;
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Or. en

Predlog spremembe 404
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. obsoja, da je svoboda obveščanja v 
letu 2018 še vedno ogrožena; da je bilo po 
podatkih letnega poročila Novinarjev brez 
meja ubitih 80 novinarjev, 348 jih je bilo 
zaprtih, 60 pa jih je bilo ugrabljenih; 
opozarja, kako pomembna je svoboda 
izražanja na spletu in zunaj njega, saj 
spodbuja kulturo pluralizma; ostro obsoja 
grožnje, ustrahovanje in napade na 
novinarje, neodvisne medije, blogerje in 
žvižgače, pa tudi sovražni govor, zakone o 
obrekovanju in hujskanje k nasilju, saj 
ogrožajo pravno državo in vrednote, na 
katerih temeljijo človekove pravice; 
opozarja, da je svoboda izražanja eden od 
temeljev vsake demokratične družbe, ki se 
jo lahko omeji le iz izjemnih razlogov, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
nameniti načelom nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 405
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Podnaslov 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Mučenje in drugo grdo ravnanje

Or. en
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Predlog spremembe 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. obžaluje, da se mučenje, 
nečloveško ali poniževalno ravnanje in 
smrtna kazen v številnih državah po svetu 
še vedno izvajajo, in poziva EU, naj si bolj 
prizadeva za izkoreninjenje teh praks; 
pozdravlja, da je bila leta 2017 
ustanovljena usklajevalna skupina EU za 
preprečevanje mučenja; v zvezi s tem 
pozdravlja posodobitev zakonodaje EU s 
svojo zakonodajno resolucijo z dne 29. 
novembra 2018 o trgovini z določenim 
blagom, ki bi se lahko uporabilo za 
izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 
nečloveško ravnanje ali kaznovanje; 
poudarja, da je organizacija Amnesty 
International v primerjavi z letom 2017 
zabeležila zmanjšanje števila usmrtitev v 
svetu za 31 %; poziva države, ki še niso 
uvedle takojšnega moratorija za smrtno 
kazen, naj to storijo kot korak k njeni 
odpravi;

Or. en

Predlog spremembe 407
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da je zelo obžalovanja 
vredno, da se mučenje, nečloveško ali 
poniževalno ravnanje in smrtna kazen v 
številnih državah po svetu še vedno 
izvajajo, in poziva EU, naj si bolj 
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prizadeva za izkoreninjenje teh praks; 
poziva države, ki še niso uvedle takojšnega 
moratorija za smrtno kazen, naj to storijo 
kot korak k njeni odpravi; meni, da se je 
nujno treba boriti proti vsem oblikam 
mučenja zapornikov in grdega ravnanja z 
njimi, tudi psihološkega mučenja, in si 
bolj prizadevati za zagotovitev spoštovanja 
ustreznega mednarodnega prava in 
odškodnine žrtvam;

Or. en

Predlog spremembe 408
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. opozarja, da je bilo v letu 2018 
usmrčenih vsaj 690 ljudi v 20 državah, 
kar pomeni zmanjšanje za 31 % v 
primerjavi z letom 2017; je zaskrbljen 
zaradi števila obsodb na smrt in usmrtitev 
zaradi razlogov, ki ne ustrezajo opredelitvi 
hudih kaznivih dejanj, kar je v nasprotju z 
mednarodnim pravom; poziva države, ki 
še tega še niso storile, naj uvedejo takojšni 
moratorij za smrtno kazen kot korak k 
njeni odpravi, EU in države članice pa, 
naj bodo še posebej pozorne v zvezi z 
državami, ki grozijo s ponovno uvedbo 
smrtne kazni ali pa so jo pravno ali 
dejansko že ponovno uvedle;

Or. en

Predlog spremembe 409
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. obsoja uporabo mučenja, 
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja 
in smrtne kazni v številnih državah; meni, 
da so razmere v zaporih in stanje zaporov 
v številnih državah izjemno zaskrbljujoči; 
meni, da se je treba nujno boriti proti 
vsem oblikam mučenja zapornikov in 
grdega ravnanja z njimi, tudi 
psihološkemu zdravljenju, in povečati 
prizadevanja za spoštovanje ustreznega 
mednarodnega prava na tem področju; 
opozarja, da pomeni zavrnitev dostopa 
zapornikov do oskrbe in zdravil, zlasti za 
bolezni, kot sta hepatitis ali HIV, ki bi 
lahko bila pomoč osebi v nevarnosti, grdo 
ravnanje ali celo mučenje;

Or. en

Predlog spremembe 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. meni, da so razmere v zaporih, 
vključno z dostopom do oskrbe in zdravil v 
številnih državah, zelo zaskrbljujoči; 
meni, da se je nujno treba boriti proti 
vsem oblikam telesnega ali psihološkega 
mučenja zapornikov in grdega ravnanja z 
njimi ter si bolj prizadevati za zagotovitev 
spoštovanja ustreznega mednarodnega 
prava in odškodnine žrtvam;

Or. en

Predlog spremembe 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. pozdravlja prenovljene smernice za 
politiko EU do tretjih držav glede mučenja 
in drugih krutih, nečloveških ali 
poniževalnih kazni ali ravnanja; poziva 
države članice EU k vključevanju 
zaščitnih ukrepov proti mučenju in 
drugemu grdemu ravnanju v vse njihove 
ukrepe in politike;

Or. en

Predlog spremembe 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. poudarja pomen nadaljnje krepitve 
sodelovanja z instrumenti OZN, 
regionalnimi organi in ustreznimi akterji, 
kot je Mednarodno kazensko sodišče, ter 
organizacijami civilne družbe in 
zagovorniki človekovih pravic v boju proti 
mučenju in drugemu grdemu ravnanju;

Or. en

Predlog spremembe 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 24 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24e. poziva države članice EU, naj 
nemudoma končajo svetovno trgovino z 
blagom, ki se uporablja za mučenje in 
izvršitev smrtne kazni;
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Or. en

Predlog spremembe 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic in okolja; poudarja, da 
je treba vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; poudarja, da so številna 
evropska podjetja povezana z resnimi 
kršitvami človekovih pravic in degradacijo 
okolja, kot so prisilno delo in delo otrok, 
prilaščanje zemljišč in toksično 
onesnaženje; poziva Komisijo, naj pospeši 
zakonodajni postopek za predlog o 
človekovih pravicah v podjetjih in 
potrebni skrbnosti podjetij na področju 
okolja, da se preprečijo zlorabe pri 
njihovih svetovnih operacijah in izboljša 
dostop do sodnega varstva za žrtve; 
opozarja vse države, naj izvajajo vodilna 
načela OZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah ter poziva vse države članice EU, 
ki še niso sprejele nacionalnih akcijskih 
načrtov o pravicah podjetij, naj to storijo 
čim prej; poziva EU in njene države 
članice, naj konstruktivno podprejo razvoj 
zavezujočega instrumenta OZN o 
nadnacionalnih družbah in drugih 
podjetjih v zvezi s človekovimi pravicami, 
in meni, da je to nujen korak naprej pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 415
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
Heidi Hautala

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti zavezujoč instrument EU, da 
bi zagotovili skladnost teh podjetij z njimi 
in uvesti instrument, ki bo v mednarodnem 
pravu o človekovih pravicah urejal 
dejavnosti nadnacionalnih družb in drugih 
podjetij; v zvezi s tem ponovno poziva EU 
in države članice, naj konstruktivno 
sodelujejo pri delu medvladne delovne 
skupine Združenih narodov o 
nadnacionalnih in drugih podjetjih; 
poudarja, kako pomembno je, da vse 
države, tudi države članice EU, v celoti 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah, zlasti v zvezi s 
tretjim stebrom o dostopu do pravnih 
sredstev; poziva vse države članice EU, ki 
še niso sprejele nacionalnih akcijskih 
načrtov o pravicah podjetij, naj to storijo 
čim prej; poziva Komisijo, naj ustanovi 
medinstitucionalno projektno skupino o 
podjetništvu in človekovih pravicah ter 
preuči pobudo o dolžnosti skrbnega 
ravnanja na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 416
Miguel Urbán Crespo
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; opozarja na 
odgovornost podjetij pri zagotavljanju, da 
njihove dejavnosti in dobavne verige niso 
udeležene v kršitve človekovih pravic, 
vključno z okoljskimi pravicami, 
pravicami avtohtonega prebivalstva in 
pravicami delavcev ter grožnjami in 
napadi na zagovornike človekovih pravic; 
poudarja, da je treba vzpostaviti 
mednarodno zavezujoč instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

Or. en

Predlog spremembe 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti zavezujoč instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
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izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

Or. en

Predlog spremembe 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej; poziva 
zasebni sektor, zlasti finančna podjetja, 
zavarovalnice in prevozna podjetja, naj 
svoje storitve zagotavljajo humanitarnim 
akterjem, ki opravljajo dejavnosti pomoči, 
tudi na območjih za katere se uporabljajo 
sankcije EU, in sicer ob polnem 
spoštovanju humanitarnih izjem in izjem, 
predvidenih v zakonodaji EU;

Or. en

Predlog spremembe 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej;

25. znova poudarja, da morajo 
dejavnosti vseh podjetij, naj delujejo doma 
ali čez mejo, biti v popolnem skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; poudarja, da je treba 
vzpostaviti instrument, ki bo v 
mednarodnem pravu o človekovih pravicah 
urejal dejavnosti nadnacionalnih družb in 
drugih podjetij; opozarja vse države, naj 
izvajajo vodilna načela OZN o podjetništvu 
in človekovih pravicah ter poziva vse 
države članice EU, ki še niso sprejele 
nacionalnih akcijskih načrtov o pravicah 
podjetij, naj to storijo čim prej; poudarja, 
da je treba izboljšati dostop do pravnih 
sredstev za žrtve grdega ravnanja podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 420
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajni predlog o spoštovanju 
dolžnosti preglednosti in skrbnosti v zvezi 
s človekovimi pravicami in varstvom 
okolja, v katerem bo podjetja pozvala, naj 
v svojih svetovnih vrednostnih verigah in 
dejavnostih spoštujejo človekove pravice 
in okolje; poudarja, da bi morale imeti 
žrtve kršitev podjetij z novo zakonodajo 
boljši dostop do pravnih sredstev; 
ugotavlja, da je potrebna zavezujoča 
zakonodaja EU, ki bi ščitila posameznike, 
skupnosti, delojemalce, zagovornike 
človekovih pravic in njihove zastopnike 
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ter varovala okolje;

Or. de

Predlog spremembe 421
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je treba spoštovanje 
načel človekovih pravic in demokracije, 
vključno z izvajanjem klavzul o 
pogojenosti s človekovimi pravicami v 
mednarodnih sporazumih, podpreti v vseh 
politikah EU z zunanjo razsežnostjo, 
vključno s trgovinsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 422
Isabel Wiseler-Lima

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. prav tako znova poudarja 
pomembnost spodbujanja družbene 
odgovornosti podjetij in vodilne vloge 
evropskih podjetij pri spodbujanju 
mednarodnih standardov podjetništva in 
človekovih pravic; poudarja, da 
sodelovanje med organizacijami za 
človekove pravice in poslovnimi 
organizacijami krepi vlogo lokalnih 
akterjev in spodbuja civilno družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. se zavzema za sistem obveznih 
odškodnin za primere, ko neko podjetje v 
okviru svojih gospodarskih ali trgovskih 
dejavnosti krši temeljne človekove 
pravice;

Or. de

Predlog spremembe 424
Bettina Vollath

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poudarja, da bi bilo treba čim prej 
začeti izvajati stalne temeljite preglede 
stanja človekovih pravic, in sicer že med 
uvajanjem nove poslovne dejavnosti, saj 
se lahko z nadaljnjim razvojem poslovne 
dejavnosti podjetja in spremembo 
poslovnega okolja spremenijo tudi 
tveganja, povezana s človekovimi 
pravicami.  Tako bo mogoče tveganja 
zvišati ali znižati že med izdelavo pogodb 
in drugih dogovorov ali jih preprečiti ob 
združitvah ali prevzemih;

Or. de

Predlog spremembe 425
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva EU, naj v dialogu s tretjimi 
državami, zlasti tistimi, na katere se 
nanašajo megaprojekti in zlasti če te 
financirajo vlagatelji, banke ali programi 
pomoči EU, zagotovi, da organi 
vzpostavijo jasen in zavezujoč regulativni 
okvir, znotraj katerega morajo delovati 
zasebna vojaška in varnostna podjetja, in 
da se izvajanje redno in pregledno 
spremlja, tudi v sodelovanju s civilno 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 426
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva, da se v okviru 
nasprotovanja velikim gospodarskim 
projektom spoštuje pravica do družbenih 
protestov in mirnega zbiranja; obsoja vse 
oblike omejevanja in poziva k zagotovitvi, 
da se v državah, s katerimi se vzdržujejo 
trgovinski odnosi, ne bodo ponovile ali 
nadaljevale resne policijske zlorabe in da 
se zakoni, ki omejujejo ali odpravljajo te 
pravice, ne bodo odobrili ali izvajali;

Or. en

Predlog spremembe 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Evropsko investicijsko 
banko in Evropsko banko za obnovo in 
razvoj, naj zagotovita, da bodo nosilci 
projektov v celoti izpolnjevali svoje 
obveznosti v zvezi s sodelovanjem 
deležnikov, da se bo v postopkih 
načrtovanja, ocenjevanja in spremljanja v 
celoti upoštevala plodna javna udeležba in 
posvetovanje, ter naj okrepita spremljanje 
vseh projektov, ki jih financirata, in 
upoštevata tovrstne stroške pri 
načrtovanju svojega delovanja od začetka 
projektnega cikla, v pogodbe s strankami 
pa vključita sankcije za neizpolnjevanje 
ali nespoštovanje takšnih zaščitnih 
ukrepov; poziva EU, naj prek Evropske 
investicijske banke in Evropske banke za 
obnovo in razvoj spremlja dejavnosti, ki 
jih financira EU, da bi zagotovila 
spoštovanje človekovih pravic in 
zagotovila popolno odgovornost za 
kršitve;

Or. en

Predlog spremembe 428
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poziva Evropsko investicijsko 
banko, naj zagotovi, da bodo vzpostavljeni 
zanesljivi zaščitni ukrepi, s katerimi bi 
zagotovili, da bodo nosilci projektov v 
celoti izpolnjevali svoje obveznosti v zvezi 
s sodelovanjem deležnikov, da bi se v 
procesu načrtovanja, ocenjevanja in 
spremljanja v celoti upoštevala plodna 
javna udeležba in posvetovanje, ter naj 
okrepi nadzor nad vsemi projekti, ki jih 
financira; naj upošteva tovrstne stroške 
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pri načrtovanju svojega delovanja od 
začetka projektnega cikla, v pogodbe s 
strankami pa vključi sankcije za 
neizpolnjevanje ali nespoštovanje takšnih 
zaščitnih ukrepov;  poziva EU, naj 
pozorneje spremlja dejavnosti, ki jih 
financira Evropska investicijska banka, 
da bo zagotovila spoštovanje človekovih 
pravic in zagotovila popolno odgovornost 
za kršitve;

Or. en

Predlog spremembe 429
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 
z Evropsko službo za zunanje delovanje 
vzpostavi okvir, v katerem bo lahko 
Evropska investicijska banka vsako leto 
poročala o skladnosti svojih operacij 
zunaj EU s splošnimi načeli iz člena 21 
PEU, ki usmerjajo zunanje delovanje 
Unije, strateškim okvirom EU ter 
akcijskim načrtom za človekove pravice in 
demokracijo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da so projekti, ki jih podpira 
Evropska investicijska banka, v skladu s 
politiko in zavezami EU na področju 
človekovih pravic ter da obstajajo 
mehanizmi za odgovornost posameznikov 
za kršitve v zvezi z dejavnostmi Evropske 
investicijske banke; poziva EIB, naj svojo 
politiko o socialnih standardih nadalje 
razvija v politiko človekovih pravic na 
področju bančništva; poziva jo, naj v svoje 
ocene projektov vključi primerjalna 
merila za človekove pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 430
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

26. znova izraža podporo uvajanju 
določb o človekovih pravicah v 
mednarodne sporazume med Unijo in 
tretjimi državami, tudi v trgovinske in 
naložbene sporazume; poziva Komisijo, 
naj dosledno spremlja izvajanje teh določb 
ter Parlamentu redno poroča o 
spoštovanju človekovih pravic v 
partnerskih državah; pozdravlja sistem 
preferencialov GSP+ kot sredstvo za 
spodbujanje učinkovitega izvajanja 27 
glavnih mednarodnih konvencij o 
človekovih pravicah in standardih dela; 
priznava, da globalne vrednostne verige 
prispevajo h krepitvi glavnih mednarodnih 
delovnih, okoljskih in socialnih standardov 
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ter predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

Or. fr

Predlog spremembe 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; ugotavlja, da 
bi lahko okrepljeni in učinkoviti 
mehanizmi spremljanja okrepili učinek 
vzvoda shem trgovinskih preferencialov 
kot odziv na kršitve človekovih pravic; 
izkoristi priložnost za revizijo uredbe, da 
bi bolje ocenila učinke splošne sheme 
preferencialov na človekove pravice in 
okrepila povezavo med odobritvijo 
trgovinskih preferencialov in kršitvami 
človekovih pravic, do katerih prihaja v 
določenih sektorjih ali delih dobavnih 
verig;

Or. en

Predlog spremembe 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
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pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju in 
državah, ki so bolj ogrožene zaradi 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 434
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju in 
državah, ki so bolj ogrožene zaradi 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 435
Peter van Dalen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
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mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju; 
poudarja, da morajo države izven EU, ki 
so upravičenke do programa GSP+, 
doseči napredek na celotnem področju 
človekovih pravic, torej tudi na področju 
svobode veroizpovedi, in ne smejo 
preprosto domnevati, da bo program 
GSP+ bolj ali manj avtomatično 
podaljšan;

Or. nl

Predlog spremembe 436
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju;

26. pozdravlja sistem preferencialov 
GSP+ kot sredstvo za spodbujanje 
učinkovitega izvajanja 27 glavnih 
mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah in standardih dela; priznava, da 
globalne vrednostne verige prispevajo h 
krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 
okoljskih in socialnih standardov ter 
predstavljajo priložnost za trajnostni 
napredek, zlasti v državah v razvoju; 
poziva Komisijo, naj pregleda in bolje 
spremlja sheme GSP+, da bi zagotovila, 
da države upravičenke spoštujejo 
standarde na področju človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 437
Miguel Urbán Crespo
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Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da te določbe niso bile 
uvedene v sporazume o prosti trgovini s 
tretjimi državami, saj so ti sporazumi v 
nekaterih primerih celo privedli do kršitev 
temeljnih ekonomskih in socialnih pravic, 
zlasti do siromašenja zadevnega 
prebivalstva in do kopičenja virov s strani 
nadnacionalnih podjetij; poleg tega meni, 
da so pred sklenitvijo okvirnega 
sporazuma potrebni mehanizmi 
predhodnega nadzora, ki kot temeljna 
značilnost sporazuma pogojujejo njegovo 
sklenitev, pa tudi naknadni mehanizmi 
nadzora, ki v primeru dejanske kršitve 
omenjenih določbe privedejo do 
začasnega preklica sporazuma; zato meni, 
da je treba poleg teh določb vzpostaviti 
novo sodelovanje, ki bo omogočalo 
gospodarski in socialni razvoj tretjih držav 
glede na potrebe prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 438
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. pozdravlja ustanovitev 
neodvisnega kanadskega varuha 
človekovih pravic za odgovorno 
podjetništvo s pooblastilom za preiskavo 
domnevnih kršitev človekovih pravic, 
povezanih z dejavnostjo kanadskih 
podjetij v tujini; poziva EU in njene 
države članice, naj razmislijo o tej 
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spodbudni pobudi;

Or. en

Predlog spremembe 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
groženj, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu;

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
grožnje, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z dezinformacijami, množičnim 
nadzorom, lažnimi novicami, sovražnim 
govorom, vladno podprtimi omejitvami in 
zlorabo umetne inteligence, ter za 
vzpostavitev pravega ravnovesja med 
človekovimi pravicami in drugimi 
upravičenimi razlogi, kot so varnost ali boj 
proti kriminalu, terorizmu in ekstremizmu;

Or. en

Predlog spremembe 440
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
Heidi Hautala

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
groženj, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
grožnje, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
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vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu;

vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence, opozarja tudi na 
konkretno grožnjo teh tehnologij za 
zagovornike človekovih pravic, saj se 
lahko uporabijo za nadzorovanje, 
omejevanje in onemogočanje njihovih 
dejavnosti, ter na to, da je treba vzpostaviti 
pravo ravnovesje med človekovimi 
pravicami, zlasti pravico do zasebnosti, in 
drugimi upravičenimi razlogi, kot so 
varnost ali boj proti kriminalu, terorizmu in 
ekstremizmu; poziva EU in države članice, 
naj zagotovijo potrebno skrbnost glede 
človekovih pravic in ustrezno preverjanje 
pri izvozu evropske nadzorne tehnologije 
in tehnične pomoči; poziva EU in države 
članice, naj si v dialogu z vladami tretjih 
držav prizadevajo za odpravo represivnih 
zakonodajnih praks in zakonodaje na 
področju kibernetske varnosti in boja 
proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
groženj, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu;

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
groženj, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu; izraža 
zaskrbljenost, ker se določene tehnologije 
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z dvojno rabo vse pogosteje uporabljajo za 
kibernetski nadzor zagovornikov 
človekovih pravic, novinarjev in političnih 
nasprotnikov; v zvezi s tem opozarja na 
Uredbo (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi 
režima za nadzor blaga z dvojno rabo in 
na potrebo po vsakoletni posodobitvi 
njene priloge I, ki vsebuje seznam 
nadzorovanega blaga;

Or. fr

Predlog spremembe 442
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
groženj, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu;

27. poudarja, da je pomembno 
oblikovati strategijo EU, ki bo ljudem 
omogočila koristno uporabo novih 
tehnologij in ki bo obravnavala morebitne 
grožnje, ki jih nove tehnologije 
predstavljajo za človekove pravice, 
vključno z množičnim nadzorom, lažnimi 
novicami, dezinformacijami in zlorabo 
umetne inteligence ter za vzpostavitev 
pravega ravnovesja med človekovimi 
pravicami in drugimi upravičenimi razlogi, 
kot so varnost ali boj proti kriminalu, 
terorizmu in ekstremizmu; ponovno 
poudarja pomen svobode izražanja (na 
spletu in sicer), saj spodbuja kulturo 
pluralizma; poudarja, da je omejevanje 
svobode izražanja na spletu ali drugod, na 
primer z odstranjevanjem spletnih vsebin, 
dovoljeno zgolj v izjemnih primerih, 
potekati pa mora v skladu z zakonodajo in 
se mora izvesti prek sodišča;

Or. en



PE642.989v01-00 128/156 AM\1191416SL.docx

SL

Predlog spremembe 443
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva EU in države članice, naj 
zagotovijo potrebno skrbnost glede 
človekovih pravic in ustrezno preverjanje 
pri izvozu evropske nadzorne tehnologije 
in tehnične pomoči; poziva EU in njene 
države članice, naj si v dialogu z vladami 
tretjih držav prizadevajo za odpravo 
represivnih zakonodajnih praks in 
zakonodaje na področju kibernetske 
varnosti in boja proti terorizmu; je 
zaskrbljen, ker se vse več sporazumov o 
pravosodnem in policijskem sodelovanju 
sklepa z državami, ki ne spoštujejo 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva EU in njene države članice, 
naj zagotovijo potrebno skrbnost glede 
človekovih pravic in ustrezno preverjanje 
pri izvozu evropske nadzorne tehnologije 
in tehnične pomoči; poziva EU in države 
članice, naj si v dialogu z vladami tretjih 
držav prizadevajo za odpravo represivnih 
zakonodajnih praks in zakonodaje na 
področju kibernetske varnosti in boja 
proti terorizmu;

Or. en
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Predlog spremembe 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. izraža zaskrbljenost, ker se 
digitalni nadzor vse bolj uporablja za 
ogrožanje, ustrahovanje in napadanje 
zagovornikov človekovih pravic, 
novinarjev, pravnikov in drugih;

Or. en

Predlog spremembe 446
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. želi spomniti na svojo resolucijo z 
dne 27. februarja 2014 o uporabi 
oboroženih brezpilotnih letal; je zelo 
zaskrbljen zaradi uporabe oboroženih 
brezpilotnih letal zunaj mednarodnega 
pravnega okvira; poziva EU, naj nujno 
zasnuje pravno zavezujoč okvir za 
uporabo oboroženih brezpilotnih letal za 
zagotovitev, da države članice – v skladu s 
svojimi pravnimi obveznostmi – ne bodo 
povzročale nezakonitih načrtnih ubojev 
ali tega omogočale drugim državam; prav 
tako poziva Komisijo, naj Parlament 
ustrezno obvešča o uporabi sredstev EU 
za vse raziskovalne in razvojne projekte, 
povezane z izdelavo brezpilotnih letal; 
poziva, naj se v pri nadaljnjih projektih 
razvoja brezpilotnih letal oceni njihov 
učinek na človekove pravice; poziva 
visoko predstavnico/podpredsednico, naj 
prepove razvoj, proizvodnjo in uporabo 
popolnoma avtonomnega orožja, ki 
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omogoča izvedbo napadov brez človeškega 
posredovanja;

Or. en

Predlog spremembe 447
Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja, da je potrebno 
učinkovito digitalno sodelovanje med 
vladami, zasebnim sektorjem, civilno 
družbo, akademskimi in tehničnimi 
skupnostmi, socialnimi partnerji in 
drugimi deležniki, da bi tako vsem 
zagotovili varno in vključujočo digitalno 
prihodnost v skladu z mednarodno 
zakonodajo o človekovih pravicah ter ob 
doslednem spoštovanju določb OZN in 
ukrepov na področju varnosti, 
tehnologije, trajnostnega razvoja in 
diplomacije;

Or. ro

Predlog spremembe 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, ki 
povzročajo veliko destabilizacijo v 
namembnih državah, kot so islamistični 
terorizem, vojne, spopadi, preganjanje, 
mreže nezakonitega priseljevanja, 
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razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati 
vzporedno z izvajanjem agende OZN za 
leto 2030, kakor je določeno v ciljih 
strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju;

nezakonita trgovina, tihotapljenje in 
podnebne spremembe; poziva k obravnavi 
zunanje razsežnosti begunske krize, 
vključno z iskanjem trajnostnih rešitev za 
konflikte preko sodelovanja in partnerstev 
z zadevnimi tretjimi državami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati 
vzporedno z izvajanjem agende OZN za 
leto 2030, kakor je določeno v ciljih 
strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov; poziva 
k obravnavi zunanje razsežnosti 
migracijske krize, vključno z iskanjem 
trajnostnih rešitev za konflikte preko 
sodelovanja in partnerstev z zadevnimi 
tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati 
vzporedno z izvajanjem agende OZN za 
leto 2030, kakor je določeno v ciljih 
strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno sprejeti 
konkretne ukrepe v skladu z globalnim 
dogovorom o beguncih;

a) da se zmanjša pritisk na 
gostiteljske države in skupnosti;
b) da se beguncem omogoči 
samozadostnost;
c) da se dostop razširi tudi na rešitve 
s tretjimi državami;
d) da se v državah izvora podprejo 
ustrezne razmere za varno in dostojno 
vrnitev;
e) poziva EU in njene države članice, 
naj povečajo humanitarno pomoč za 
prisilno razseljene;
f) poziva EU in njene države članice, 
naj skupnostim, ki gostijo begunce, 
zagotovijo podporo, ki bo presegala zgolj 
standardno načrtovanje razvojnih 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 451
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
problem sprožilcev prisilnih migracij, kot 
so vojne, spopadi, preganjanje, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva, naj se prek 
sodelovanja in partnerstev z zadevnimi 
tretjimi državami poiščejo trajnostne 
rešitve za konflikte; je prepričan, da je 
osnova sodelovanja s tretjimi državami 
spoštovanje mednarodnega prava o 
beguncih in o človekovih pravicah; 
vztraja, da mora izvajanje globalnih 
dogovorov o migracijah in beguncih 
potekati vzporedno z izvajanjem agende 
OZN za leto 2030, kakor je določeno v 
ciljih strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju; poziva Svet in 
Komisijo, naj uvedeta usklajen namenski 
postopek za podeljevanje vizumov 
zagovornikom človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 452
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
državljanske in posredniške vojne, 
medetnični spopadi, politično ali versko 
preganjanje, mreže nezakonitega 
priseljevanja, nezakonita trgovina z ljudmi, 
tihotapljenje in podnebne spremembe; 
poziva k obravnavi zunanje razsežnosti 
begunske krize, vključno z iskanjem 
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zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

trajnostnih rešitev za konflikte preko 
sodelovanja in partnerstev z zadevnimi 
tretjimi državami; vztraja, da mora 
izvajanje globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 453
Hermann Tertsch

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
totalitarni režimi, diktature in tiranska 
vladavina, vojne, spopadi, preganjanja, 
mreže nezakonitega priseljevanja ter 
nezakonita trgovina in tihotapljenje ljudi; 
poziva k obravnavi zunanje razsežnosti 
begunske krize, vključno z iskanjem 
trajnostnih rešitev za konflikte preko 
sodelovanja in partnerstev z zadevnimi 
tretjimi državami; vztraja, da mora 
izvajanje globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

Or. es

Predlog spremembe 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje, podnebne 
spremembe in revščina, ter vzpostaviti 
zakonite migracijske kanale in poti in 
omogočiti prostovoljne vrnitve, kjer je to 
mogoče; meni, da je nujno treba vire za 
razvoj in sodelovanje porabiti za 
uresničitev teh ciljev, ne pa za zapiranje 
in nadzorovanje meja, brez dejanskega 
jamstva za popolno spoštovanje 
človekovih pravi; poziva torej, naj se 
zunanja razsežnost begunske krize 
obravnava z iskanjem trajnostnih rešitev za 
konflikte preko sodelovanja in partnerstev 
z zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

Or. it

Predlog spremembe 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe, in najti dolgoročne rešitve, ki 
bodo temeljile na spoštovanju človekovih 
pravic in njegovega dostojanstva; poziva k 
obravnavi zunanje razsežnosti begunske 
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zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

krize, vključno z iskanjem trajnostnih 
rešitev za konflikte preko sodelovanja in 
partnerstev z zadevnimi tretjimi državami; 
vztraja, da mora izvajanje Globalnih 
dogovorov o migracijah in beguncih 
potekati vzporedno z izvajanjem agende 
OZN za leto 2030, kakor je določeno v 
ciljih strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju; poziva Unijo 
in države članice, naj na popolnoma 
pregleden način dodeljujejo sredstva, 
namenjena tretjim državam za 
sodelovanje na področju migracij, in naj 
zagotovijo, da tovrstno sodelovanje ne bo 
koristilo organom, ki so vpleteni v kršenje 
človekovih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanje, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev s tretjimi 
državami, ki spoštujejo mednarodno pravo 
o človekovih pravicah in beguncih; 
poudarja, da je treba tretjim državam, 
zlasti državam izvora in tranzitnim 
državam, pomagati izboljšati stanje 
človekovih pravic pri obvladovanju 
migracij , ; vztraja, da mora izvajanje 
globalnih dogovorov o migracijah in 
beguncih zato potekati vzporedno z 
izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
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razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 457
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanje, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje, ekonomska 
neenakost in podnebne spremembe; poziva 
k obravnavi zunanje razsežnosti begunske 
krize, vključno z iskanjem trajnostnih 
rešitev za konflikte preko sodelovanja in 
partnerstev z zadevnimi tretjimi državami; 
vztraja, da mora izvajanje globalnih 
dogovorov o migracijah in beguncih 
potekati vzporedno z izvajanjem agende 
OZN za leto 2030, kakor je določeno v 
ciljih strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju; 

Or. en

Predlog spremembe 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanje, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
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spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti azilne krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati vzporedno 
z izvajanjem agende OZN za leto 2030, 
kakor je določeno v ciljih strateškega 
razvoja, ter s povečanjem naložb v državah 
v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanja, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; vztraja, da 
mora izvajanje Globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih potekati 
vzporedno z izvajanjem agende OZN za 
leto 2030, kakor je določeno v ciljih 
strateškega razvoja, ter s povečanjem 
naložb v državah v razvoju;

28. poudarja, da je treba nujno rešiti 
temeljne vzroke migracijskih tokov, kot so 
vojne, spopadi, preganjanje, mreže 
nezakonitega priseljevanja, nezakonita 
trgovina, tihotapljenje in podnebne 
spremembe; poziva k obravnavi zunanje 
razsežnosti begunske krize, vključno z 
iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte 
preko sodelovanja in partnerstev z 
zadevnimi tretjimi državami; glede tega se 
zaveda, kako pomembno je izvajanje 
agende OZN za leto 2030, kakor je 
določeno v ciljih strateškega razvoja, s 
hkratnim povečanjem naložb v državah v 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 460
Miguel Urbán Crespo
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. je zgrožen nad tem, koliko ljudi je 
umrlo v Sredozemskem morju, in obsoja 
zlorabe in kršitve, ki so jih utrpeli begunci 
in migranti; obžaluje, da so nekatere ljudi 
v nasprotju z mednarodnim pravom ali 
pravico do azila celo vrnili na mejo ali jih 
izgnali v kraje, kjer so v smrtni 
nevarnosti; obsoja zaprtje varnih 
pristanov in napade na nevladne 
organizacije, ki tem ljudem pomagajo, pa 
tudi kampanje blatenja in vse pogostejše 
sodno preganjanje;

Or. en

Predlog spremembe 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je nujno treba 
zasnovati trdnejše politike na ravni Unije, 
s katerimi bi pereča vprašanja v zvezi z 
migranti, begunci in prosilci za azil 
obravnavali skladno z mednarodnim 
pravom s področja človekovih pravic in 
osnovnim človekovim dostojanstvom; 
poziva EU in njene države članice, naj 
poskrbijo za humanitarne koridorje in 
podelijo humanitarne vizume; poudarja, 
da humanitarne pomoči, zlasti pri 
operacijah iskanja in reševanja, nikoli ne 
bi smeli kriminalizirati; poziva države 
članice, naj potrdijo revizijo dublinske 
uredbe in spodbujajo zakonite migracije v 
pristnem duhu sodelovanja in enako 
porazdeljenega bremena;

Or. en



PE642.989v01-00 140/156 AM\1191416SL.docx

SL

Predlog spremembe 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da temeljne mednarodne 
pogodbe o človekovih pravicah priznavajo 
pravice vseh ljudi, vključno z migranti in 
begunci, ne glede na njihov pravni status, 
in obvezujejo države, da jih spoštujejo, 
vključno s temeljnim načelom 
nevračanja; poziva države članice in EU, 
naj pri obvladovanju migracij zagotovijo 
spoštovanje človekovih pravic; poziva 
Komisijo, naj zasnuje pristop do migracij 
na podlagi človekovih pravic in naj orodja 
EU dopolni tako, da bodo prepovedovala 
in odsvetovala sodno preganjanje 
posameznikov in civilnodružbenih 
organizacij, ki iz človekoljubnih vzgibov 
pomagajo migrantom;

Or. en

Predlog spremembe 463
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. znova poziva EU, naj zagotovi, da 
bodo vsi sporazumi o sodelovanju na 
področju migracij in ponovnem sprejemu 
z državami, ki niso članice EU, 
popolnoma skladni z mednarodnim 
pravom človekovih pravic, begunskim in 
pomorskim pravom, zlasti pa s Konvencijo 
o statusu beguncev; vztraja, da je treba 
predhodno oceno in mehanizme 
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spremljanja povezati, da se oceni učinek 
sodelovanja s tretjimi državami na 
področju migracij na človekove pravice; v 
zvezi s tem poziva EU, naj poveča 
preglednost in zagotovi parlamentarni in 
demokratični nazor nad temi sporazumi; 
poudarja, da je treba razvojno sodelovanje 
ločiti od sodelovanja pri upravljanju 
ponovnega sprejema ali migracij; vztraja, 
da je treba človekove pravice vključiti v 
vse dejavnosti Frontexa in Evropske 
službe za zunanje delovanje ter jih 
spremljati;

Or. en

Predlog spremembe 464
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poziva države članice, naj 
spoštujejo načelo nevračanja v države, v 
katerih bi bilo ogroženo življenje in 
svoboda ljudi; poudarja, da je treba 
vzpostaviti okvire za zaščito migrantov, 
zlasti z odprtjem varnih in zakonitih poti 
zanje in s podeljevanjem humanitarnih 
vizumov;

Or. en

Predlog spremembe 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva EU, naj za izpolnitev zahtev 
mednarodnega prava izkoristi partnerstva 



PE642.989v01-00 142/156 AM\1191416SL.docx

SL

s tretjimi državami in naj poskrbi za 
spoštovanje človekovih pravic, pri čemer 
naj izrecno upošteva notranjo 
razseljenost, obenem pa naj se bolj 
zavzame za preprečevanje konfliktov in 
naj podpre pobudo visokega komisariata 
OZN za begunce za odpravo apatridnosti 
zunaj in znotraj EU do leta 2024;

Or. en

Predlog spremembe 466
Miguel Urbán Crespo

Predlog resolucije
Odstavek 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28c. poziva EU in države članice, naj 
zagotovijo popolno preglednost, kar 
zadeva sredstva, ki jih tretje države 
namenijo za sodelovanje na področju 
migracij, in naj poskrbijo, da to 
sodelovanje ne bi neposredno ali posredno 
koristilo varnostnim, policijskim in 
pravosodnim sistemom, vpletenim v 
kršenje človekovih pravic; poziva EU in 
njene države članice, naj finančnih 
sredstev za sprejemanje beguncev in 
migrantov, za politike obvladovanja ali 
vračanja migrantov ne vključujejo v 
uradno razvojno pomoč niti naj s tem ne 
pogojujejo pomoči na tem področju; 
izrecno zavrača pogojevanje pomoči 
nekaterim državam prek sporazumov o 
ponovnem sprejemu ter čedalje pogostejša 
pogajanja na tem področju; poziva, naj se 
prekine izvajanje vseh sporazumov in 
pogajanj o ponovnem sprejemu z 
državami, ki ne spoštujejo človekovih 
pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. Okoljske in naravne nesreče ter 
podnebne spremembe
poudarja, da bo po ocenah OZN do leta 
2050 mnogo okoljsko razseljenih oseb; 
opozarja na obveznosti in odgovornost 
držav in drugih subjektov, ki morajo 
prispevati k blažitvi posledic podnebnih 
sprememb in preprečiti njihov negativni 
učinek na človekove pravice; pozdravlja 
mednarodna prizadevanja za spodbujanje 
povezovanja vprašanj okoljskih in 
naravnih nesreč ter podnebnih sprememb 
s človekovimi pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poziva EU, naj aktivno sodeluje v 
razpravi o pojmu „oseba, razseljena 
zaradi podnebnih sprememb“, tudi o 
njegovi morebitni pravni opredelitvi v 
mednarodnem pravu ali pravno 
zavezujočih mednarodnih sporazumih;

Or. en

Predlog spremembe 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še 
naprej dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih 
prizadevanjih za spodbujanje 
demokratizacije; v zvezi s tem z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v 
vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje 
temeljnih pravic ter svoboščin; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi 
jih nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter 
svoboščin; opozarja, da bi lahko izkušnje, 
pridobljene z demokratično tranzicijo v 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
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okviru širitvene in sosedske politike, 
pozitivno prispevale k opredelitvi primerov 
dobre prakse, ki bi jih nato lahko uporabili 
za podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
Unije, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;

Or. fr

Predlog spremembe 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
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dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice, 
politične stranke, neodvisne medije, 
parlamente in civilno družbo pri njihovih 
prizadevanjih za spodbujanje 
demokratizacije; poziva k preglednemu 
dodeljevanju sredstev in k spremljanju 
njihove uporabe za ustrezne dejavnosti; v 
zvezi s tem z zadovoljstvom ugotavlja, da 
je Evropska ustanova za demokracijo 
stalno dejavna v vzhodnem in južnem 
sosedstvu EU, da bi spodbujala 
demokracijo in spoštovanje temeljnih 
pravic ter svoboščin; opozarja, da bi lahko 
izkušnje, pridobljene z demokratično 
tranzicijo v okviru širitvene in sosedske 
politike, pozitivno prispevale k opredelitvi 
primerov dobre prakse, ki bi jih nato lahko 
uporabili za podpiranje in krepitev drugih 
procesov demokratizacije po vsem svetu; 
pozdravlja razprave v Svetu o sklepih o 
demokraciji, saj je to začetek 
posodabljanja in utrjevanja pristopa EU h 
krepitvi demokracije, in poziva države 
članice EU, naj povečajo finančna 
sredstva za Evropsko ustanovo za 
demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice, 
politične stranke, neodvisne medije, 
parlamente in civilno družbo pri njihovih 
prizadevanjih za spodbujanje 
demokratizacije; v zvezi s tem z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v 
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spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje 
temeljnih pravic ter svoboščin; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu; pozdravlja razprave v 
Svetu o sklepih o demokraciji, saj je to 
začetek posodabljanja in utrjevanja 
pristopa EU h krepitvi demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije na obziren 
način, upoštevaje kulturne in druge 
okoliščine v teh tretjih državah, zato da bi 
okrepili dialog in partnerstvo; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 475
Emmanuel Maurel

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; zahteva 
večjo preglednost pri dodeljevanju 
sredstev in nadzor nad njihovo porabo za 
omenjene dejavnosti; v zvezi s tem z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v 
vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje 
temeljnih pravic ter svoboščin; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
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za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

za spodbujanje demokratizacije; želi 
opomniti, da so človekove pravice temelj 
demokratizacijskih procesov; v zvezi s tem 
z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v 
vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje 
temeljnih pravic ter svoboščin; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; želi 
opomniti, da so človekove pravice temelj 
demokratizacijskih procesov; v zvezi s tem 
z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropska 
ustanova za demokracijo stalno dejavna v 
vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala demokracijo in spoštovanje 
temeljnih pravic ter svoboščin; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;
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Or. en

Predlog spremembe 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; želi 
opomniti, da so človekove pravice temelj 
demokratizacijskih procesov, in v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 479
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
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tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna na Zahodnem Balkanu ter v 
vzhodnem in južnem sosedstvu EU, da bi 
spodbujala evropsko povezovanje, 
demokracijo in spoštovanje temeljnih 
pravic ter svoboščin; opozarja, da bi lahko 
izkušnje, pridobljene z demokratično 
tranzicijo v okviru širitvene in sosedske 
politike, pozitivno prispevale k opredelitvi 
primerov dobre prakse, ki bi jih nato lahko 
uporabili za podpiranje in krepitev drugih 
procesov demokratizacije po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
poziva Svet, naj razmisli o razširitvi 
mandata Evropske ustanove za 
demokracijo (EED) tudi na države 
Srednje in Latinske Amerike in za to da 
na voljo tudi zadostna sredstva; opozarja, 
da bi lahko izkušnje, pridobljene z 
demokratično tranzicijo v okviru širitvene 
in sosedske politike, pozitivno prispevale k 
opredelitvi primerov dobre prakse, ki bi jih 
nato lahko uporabili za podpiranje in 
krepitev drugih procesov demokratizacije 
po vsem svetu;
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Or. en

Predlog spremembe 481
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu; ob tem 
poudarja, da je izobraževanje o človekovih 
pravicah in demokratizaciji nadvse 
pomembno za krepitev teh vrednot v Uniji 
in zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 

29. poudarja, da bi morala EU še naprej 
dejavno podpirati demokratične in 
učinkovite institucije za človekove pravice 
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in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu;

in civilno družbo pri njihovih prizadevanjih 
za spodbujanje demokratizacije; v zvezi s 
tem z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
Evropska ustanova za demokracijo stalno 
dejavna v vzhodnem in južnem sosedstvu 
EU, da bi spodbujala demokracijo in 
spoštovanje temeljnih pravic ter svoboščin; 
opozarja, da bi lahko izkušnje, pridobljene 
z demokratično tranzicijo v okviru 
širitvene in sosedske politike, pozitivno 
prispevale k opredelitvi primerov dobre 
prakse, ki bi jih nato lahko uporabili za 
podpiranje in krepitev drugih procesov 
demokratizacije po vsem svetu; ob tem 
poudarja, da izobraževanje o človekovih 
pravicah in demokratizaciji nadvse 
pomembno za krepitev teh vrednot v Uniji 
in zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva EU, naj zasnuje okvir za 
politiko EU, v katerem bodo opredeljeni 
strategija, cilji in pristop evropskega 
podpiranja demokracije, da bo 
zagotovljena večja jasnost pri oblikovanju 
politik; poudarja, da je treba sprejeti 
izrecna pravila za evropsko financiranje 
programov v podporo demokraciji, pri tem 
pa upoštevati naravo demokratičnih 
sprememb; poudarja, da je treba vlagati v 
ustrezne vire za boljše usklajevanje 
programov v podporo demokraciji in 
prednostnih nalog teh politik;

Or. en
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Predlog spremembe 484
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva;

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; opozarja, da se je treba na poročila 
in priporočila misij za opazovanje volitev 
odzvati z ustreznimi ukrepi, da bi tako 
povečali njihov učinek in okrepili podporo 
EU demokratičnim standardom v državah, 
ki jih to zadeva;

Or. en

Predlog spremembe 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva;

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva; 
odločno poziva k ukrepanju v primerih 
grozodejstev proti predstavnikom etničnih 
in narodnostnih manjšin v volilnem 
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postopku in spodbuja vlade, naj 
predstavnikom manjšin zajamčijo kvote 
ter tako v svoji državi zagotovijo 
demokratične volitve;

Or. en

Predlog spremembe 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva;

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva; 
poudarja, da je treba demokracijo 
podpirati skozi ves volilni ciklus, in sicer z 
dolgoročnimi in prožnimi programi, ki 
bodo ustrezno odsevali demokratične 
spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 

30. znova pozitivno ocenjuje, da EU 
zagotavlja stalno podporo volitvam ter 
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pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva;

pomoč in podporo domačim opazovalcem 
volitev; v zvezi s tem pozdravlja in v celoti 
podpira delo skupine Evropskega 
parlamenta za podporo demokraciji in 
usklajevanje volitev; opozarja, da se je 
treba na poročila in priporočila misij za 
opazovanje volitev odzvati z ustreznimi 
ukrepi, da bi tako povečali njihov učinek in 
okrepili podporo EU demokratičnim 
standardom v državah, ki jih to zadeva; 
poudarja, da je treba demokracijo 
podpirati skozi ves volilni ciklus, in sicer z 
dolgoročnimi in prožnimi programi, ki 
bodo ustrezno odsevali demokratične 
spremembe;

Or. en


