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Pozměňovací návrh 1
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná, že v souladu s kapitolou 1 
hlavy V Smlouvy o EU musí být činnost 
Unie na mezinárodní scéně řízena 
zásadami demokracie, právního státu, 
univerzálnosti, nezcizitelnosti 
a nedělitelnosti lidských práv a základních 
svobod; zdůrazňuje, že lidská práva tvoří 
společný základ pro její vztahy se třetími 
zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. připomíná, že Evropský soud pro 
lidská práva uznal platnost Evropské 
úmluvy o lidských právech i mimo území 
států Rady Evropy, proto se Unie musí 
snažit, jakmile k Úmluvě přistoupí, plně 
tento závazek dodržovat ve svých vnějších 
vztazích a činnostech, a to včetně 
obchodních dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. připomíná, že hospodářská a sociální 
práva jsou nedílnou součástí lidských 
práv od přijetí Všeobecné deklarace 
lidských práv v roce 1948; domnívá se, že 
úkolem EU je pomáhat při jejich 
provádění nejméně rozvinutým 
a rozvojovým zemím, s nimiž podepisuje 
mezinárodní dohody včetně obchodních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. žádá Komisi, aby obchodní dohody 
uzavírala pouze za podmínky, že tyto 
dohody obsahují ustanovení týkající se 
demokracie a lidských práv a sociálních, 
hygienických a environmentálních 
standardů; znovu opakuje svou žádost 
Komisi a Radě, aby zajistily účinnost 
uvedených ustanovení, která jsou již 
zahrnuta do platných mezinárodních 
dohod, a aby tudíž zavedly odpovídající 
mechanismus v duchu článků 8, 9 a 96 
dohody z Cotonou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny
jí;

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a dohod Evropské 
unie se třetími zeměmi zahrnuto předběžné 
posouzení dopadů předpokládaných dohod 
na všechny smluvní strany s přihlédnutím 
k situaci v oblasti lidských práv; toto 
posouzení by se mělo opírat o setkání 
s obránci lidských práv působícími 
v uvedených zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Metin Kazak

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny 
jí;

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny 
jí; konstatuje, že mezinárodní obchodní 
dohody by měly zahrnovat závazná 
ujednání, pokud jde o standardy v oblasti 
lidských práv, a že musí umožňovat revizi 
v případě porušení těchto standardů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny 
jí;

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech 
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů, jež by
vyhodnotilo situaci v oblasti lidských práv 
a učinilo standardy lidských práv 
závaznými před tím, než EU udělí zvláštní 
obchodní výhody, nebo než budou uděleny 
jí;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Raimon Obiols, David Martin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá k tomu, aby bylo do všech
obchodních jednání a režimů se třetími 
zeměmi zahrnuto posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny 
jí;

1. vyzývá k tomu, aby bylo do obchodních 
jednání a režimů se třetími zeměmi 
zahrnuto ustanovení a posouzení dopadů 
týkající se lidských práv, jež by měřilo 
důsledky zvláštních obchodních výhod, 
které uděluje EU nebo které jsou uděleny 
jí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby zajistila plné 
uplatňování Listiny základních práv ve 
všech aspektech vnější činnosti Unie 
a koherentnost mezi vnější činností Unie 
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a jejími dalšími politikami, do nichž 
budou lidská práva zahrnuta;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby jako zástupce Unie 
a členských států prosazovala ve WTO 
a u jejích členů nutnost zohledňovat 
v rámci obchodních jednání, zejména 
jednání v souvislosti s dohodou z Dohá, 
lidská práva, sociální, hygienické 
a environmentální standardy a aby 
konkrétně dbala na jejich uplatňování 
a prosazování v rámci provádění 
obchodních dohod; žádá Komisi, aby 
WTO a její členy zavázala k tomu, aby 
přijali, nejprve jako pozorovatele, 
delegace MOP a sekretariát 
Mezinárodního úřadu práce a sekretariáty 
mnohostranných a mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá, aby Unie při jednáních 
o obchodních dohodách uplatňovala 
právo na přístup k přírodním zdrojům 
a aby prosazovala práva místního 
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a domorodého obyvatelstva na přístup 
k základním přírodním zdrojům; žádá 
Komisi, aby do jednání a do 
mezinárodních obchodních dohod 
zahrnula problematiku nákupu 
a vlastnictví půdy ve třetích zemích, 
zejména v nejméně rozvinutých 
a rozvojových zemích;

Or. 

Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby vypracovala 
jednotnější srovnávací systém pro veškeré 
země, jimž je poskytována pomoc v rámci 
systému GSP+, a jasným a transparentním 
způsobem tak sledovala úspěchy 
i neúspěchy v oblasti rozvoje lidských 
práv;

2. žádá Komisi, aby vypracovala 
jednotnější srovnávací systém pro veškeré 
země, jimž je poskytována pomoc v rámci 
systému GSP+, a jasným a transparentním 
způsobem tak sledovala úspěchy 
i neúspěchy v oblasti rozvoje sociálních 
i politických lidských práv; domnívá se 
však také, že jednostranné trvání na 
praktickém uplatňování všeobecných 
lidských práv neguje skutečnost, že jejich 
provádění vyžaduje také finanční 
prostředky, které za daných okolností 
nemohou zajistit pouze transformující se 
a rozvojové země;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá Komisi, aby vypracovala 
jednotnější srovnávací systém pro veškeré 
země, jimž je poskytována pomoc v rámci 
systému GSP+, a jasným a transparentním 
způsobem tak sledovala úspěchy 
i neúspěchy v oblasti rozvoje lidských 
práv;

2. žádá Komisi, aby prováděla usnesení
Evropského parlamentu ze dne 10. března 
2010 o systému GSP+; žádá ji tudíž, aby 
vypracovala jednotnější a spravedlivější 
srovnávací systém pro veškeré země, jimž 
je poskytována pomoc v rámci uvedeného 
systému, a jasným, transparentním 
a průkazným způsobem tak sledovala 
úspěchy i neúspěchy v oblasti rozvoje 
lidských práv, včetně sociálních, 
hospodářských a kulturních práv a práv 
v oblasti životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Metin Kazak

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že ustanovení „Trips-Plus“ 
v mezinárodních obchodních dohodách by 
měla respektovat lidská práva, zejména 
práva související s právem na zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se v této souvislosti, že by 
Parlament měl naléhat na to, aby 
v budoucích právních předpisech byly 

3. domnívá se, že za účelem dodržování 
svých mezinárodních závazků v oblasti 
lidských práv by EU měla s přihlédnutím 
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obsaženy úpravy, které by umožňovaly
dočasně pozastavit obchodní výhody 
včetně výhod zakládajících se na dohodách 
o volném obchodu v případě, že jsou 
zjištěny dostatečné důkazy o porušování 
lidských nebo pracovních práv, a to pouze
ze strany Komise na základě jejího 
vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu nebo Evropského 
parlamentu;

k povaze dohod a ke konkrétní situaci 
v každé partnerské zemi systematicky 
zahrnovat ustanovení týkající se 
demokracie, právního státu a lidských 
práv a také sociálních 
a environmentálních standardů a že tato 
ustanovení by měla umožnit alespoň 
dočasně pozastavit obchodní výhody 
včetně výhod zakládajících se na dohodách 
o volném obchodu v případě, že jsou 
zjištěny dostatečné důkazy o porušování 
lidských nebo pracovních práv, a to ze 
strany Komise na základě jejího vlastního 
podnětu nebo na žádost členského státu 
nebo Evropského parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se v této souvislosti, že by 
Parlament měl naléhat na to, aby 
v budoucích právních předpisech byly 
obsaženy úpravy, které by umožňovaly 
dočasně pozastavit obchodní výhody 
včetně výhod zakládajících se na dohodách 
o volném obchodu v případě, že jsou 
zjištěny dostatečné důkazy o porušování 
lidských nebo pracovních práv, a to pouze 
ze strany Komise na základě jejího 
vlastního podnětu nebo na žádost 
členského státu nebo Evropského 
parlamentu;

3. domnívá se v této souvislosti, že by 
Parlament měl naléhat na to, aby 
v budoucích právních předpisech byly 
obsaženy úpravy, které by umožňovaly 
dočasně pozastavit obchodní výhody 
včetně výhod zakládajících se na dohodách 
o volném obchodu v případě, že jsou 
zjištěny dostatečné důkazy o porušování 
lidských nebo pracovních práv, a to pouze 
ze strany Komise, nebo které by Komise 
pozastavila na žádost určitého počtu 
členských států a/nebo Evropského 
parlamentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
László Tőkés

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná Komisi, že v rámci článku 
207 Lisabonské smlouvy budou právní 
předpisy EU týkající se zahraničního 
obchodu přijímány společně EP a Radou; 
proto by měl EP co nejlépe využívat svých 
posílených pravomocí k tomu, aby buď na 
základě svého vlastního podnětu, nebo na 
žádost členského státu Komisi přiměl 
k dočasnému pozastavení obchodních 
výhod včetně výhod vyplývajících z dohod 
o volném obchodu se třetími zeměmi, 
kdykoli zjistí porušování lidských nebo 
pracovních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá ke zřízení rozhodčího orgánu 
se závaznými pravomocemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že by se měly nalézt 
způsoby, jak lépe sledovat obvinění 
z vážného a systematického porušování 
lidských a pracovních práv; v této 
souvislosti navrhuje zvážit zapojení 
zástupců EU (v současnosti zástupců 
Komise nebo v budoucnu zástupců 
Evropského útvaru pro vnější činnost) do 
vyšetřovacích misí v rámci zvláštních 
postupů OSN, jestliže mají dopad na 
obchodní dohody EU;

4. zdůrazňuje, že by se měly zohledňovat 
a systematičtěji analyzovat prohlášení 
týkající se vážného nebo systematického 
porušování lidských práv; v této souvislosti 
navrhuje zajistit zapojení občanské 
společnosti (zejména nevládních 
organizací zabývajících se obranou 
lidských práv, bojem proti vyloučení 
a diskriminaci a ochranou životního 
prostředí, odborů a zejména organizací ze 
třetích zemí, jichž se týká podepsaná 
dohoda), zástupců Unie (v současnosti 
zástupců Komise a v budoucnu zástupců 
Evropské služby pro vnější činnost) do 
vyšetřovacích misí v rámci zvláštních 
postupů OSN týkajících se porušování 
lidských práv v zemích, s nimiž Unie 
uzavřela obchodní dohodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
David Martin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že by se měly nalézt 
způsoby, jak lépe sledovat obvinění 
z vážného a systematického porušování 
lidských a pracovních práv; v této 
souvislosti navrhuje zvážit zapojení
zástupců EU (v současnosti zástupců 
Komise nebo v budoucnu zástupců 
Evropského útvaru pro vnější činnost) do 
vyšetřovacích misí v rámci zvláštních 
postupů OSN, jestliže mají dopad na 
obchodní dohody EU;

4. zdůrazňuje, že by se měly nalézt 
způsoby, jak lépe sledovat obvinění 
z vážného a systematického porušování 
lidských a pracovních práv; v této 
souvislosti navrhuje zvážit přidružení
zástupců EU (v současnosti zástupců 
Komise nebo v budoucnu zástupců 
Evropského útvaru pro vnější činnost) 
k vyšetřovacím misím v rámci zvláštních 
postupů OSN, jestliže mají dopad na 
obchodní dohody EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vyjasnila možnost 
žalovat multilaterální korporace 
u mezinárodních soudů za porušování 
humanitárního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že bez ohledu na 
chvályhodné zavedení ustanovení 
týkajících se sociální oblasti, lidských 
práv a životního prostředí do 
mezinárodních obchodních dohod se 
jedná o minimální požadavky a o pouze 
jeden nástroj vedle jiných, a zdůrazňuje, 
že je nezbytně nutné zabránit jejich 
protekcionistickému zneužívání, proto by 
měl postupný přístup při provádění těchto 
ustanovení vycházet z konzultací 
a demokratického zapojení všech stran do 
rozhodovacího procesu a také přednostně 
z podpůrných pobídek namísto sankcí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 23
Kinga Gál

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké nebo 
nucené práce porušující základní 
standardy lidských práv; zdůrazňuje, že 
toto nařízení by muselo EU umožnit 
vyšetřovat konkrétní stížnosti;

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím moderních 
forem otroctví, nucené práce, zvláště 
nucené práce mimořádně zranitelných 
skupin, dětí, kdy jsou porušovány základní 
standardy lidských práv; zdůrazňuje, že 
toto nařízení by muselo EU umožnit 
vyšetřovat konkrétní stížnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké nebo 
nucené práce porušující základní 
standardy lidských práv; zdůrazňuje, že 
toto nařízení by muselo EU umožnit 
vyšetřovat konkrétní stížnosti;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila návrh nařízení, které by 
zakázalo dovážet do EU zboží, při jehož 
výrobě byly porušovány základní standardy 
lidských práv, které se bude opírat 
zejména o Mezinárodní úmluvu o právech 
dítěte a o deklaraci Mezinárodní 
organizace práce z roku 1998 
o základních zásadách a právech v práci, 
zejména těch, které se týkají svobody 
sdružování, nucené práce a práce dětí; 
zdůrazňuje, že toto nařízení by muselo EU 
umožnit vyšetřovat konkrétní stížnosti; 
jakmile se ukáže, že patrně došlo 
k porušení těchto mezinárodních 
standardů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25
Metin Kazak

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké nebo 
nucené práce porušující základní standardy 
lidských práv; zdůrazňuje, že toto nařízení 
by muselo EU umožnit vyšetřovat 
konkrétní stížnosti;

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké nebo 
nucené práce porušující základní standardy 
lidských práv; zdůrazňuje, že toto nařízení 
by muselo EU umožnit vyšetřovat 
konkrétní stížnosti; vyzývá Komisi, aby 
neobchodovala se třetími zeměmi, v nichž 
jsou průkazně potlačována práva 
pracujících, zejména práva žen a dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké nebo 
nucené práce porušující základní standardy 
lidských práv; zdůrazňuje, že toto nařízení 
by muselo EU umožnit vyšetřovat 
konkrétní stížnosti;

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení, které by zakázalo dovážet do EU 
zboží vyrobené s využitím otrocké, dětské
nebo nucené práce porušující základní 
standardy lidských práv; zdůrazňuje, že 
toto nařízení by muselo EU umožnit 
vyšetřovat konkrétní stížnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že do 
Evropské unie nebude možné dovážet 
žádné zboží vyrobené dětmi. Tohoto stavu 
je třeba dosáhnout zvýšenou kontrolou při 
dovozu, ale také zvýšenou pozorností 
věnovanou podmínkám výroby ve 
vyvážejících zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Metin Kazak

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá všechny členské státy, aby 
prováděly nařízení Rady (ES) ze dne 
27. června 2005 o obchodování 
s některým zbožím, které by mohlo být 
použito pro trest smrti, mučení nebo jiné 
kruté, nelidské či ponižující zacházení 
nebo trestání, a aby jeho ustanovení 
učinily závaznými ve všech mezinárodních 
obchodních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že sociální práva jsou 
všeobecná práva, která však mají být
nejen proklamována, ale musí být také 
podporováno jejich konkrétní provádění; 
žádá proto Komisi a členské státy, aby při 
provádění těchto práv solidárně 
podporovaly právě nejchudší země světa;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, 
že je zde prostor pro přesun technologií 
včetně sofistikovaných programů pro 
prohlížení na internetu (tzv. internet 
scanning) a internetovou cenzuru do 
despotických režimů, přezkoumala nařízení 
EU upravující vývoz; žádá Komisi, aby 
předložila návrh nařízení o novém systému 
licencí v případě, že z tohoto přezkumu 
vyplyne, že je třeba přijmout legislativní 
opatření.

6. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, 
že je zde prostor pro přesun technologií 
včetně sofistikovaných programů pro 
skenování internetu, internetovou cenzuru 
a shromažďování a vyhledávání údajů 
(data mining), včetně údajů osobní 
povahy, do represivních režimů, 
přezkoumala nařízení EU upravující 
vývoz; žádá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení o novém systému licencí 
v případě, že z tohoto přezkumu vyplyne, 
že je třeba přijmout legislativní opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, 
že je zde prostor pro přesun technologií 
včetně sofistikovaných programů pro 
prohlížení na internetu (tzv. internet 
scanning) a internetovou cenzuru do 
despotických režimů, přezkoumala nařízení 
EU upravující vývoz; žádá Komisi, aby 
předložila návrh nařízení o novém systému 
licencí v případě, že z tohoto přezkumu 
vyplyne, že je třeba přijmout legislativní 
opatření.

6. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, 
že je zde prostor pro přesun technologií 
vytvořených v souladu s evropskými 
standardy, včetně mobilních telefonů 
a komunikačních sítí, sofistikovaných 
programů pro skenování internetu
a internetovou cenzuru, do despotických 
režimů, přezkoumala nařízení EU 
upravující vývoz; žádá Komisi, aby 
předložila návrh nařízení o novém systému 
licencí v případě, že z tohoto přezkumu 
vyplyne, že je třeba přijmout legislativní 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Metin Kazak

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k pravidelnému hodnocení 
závazků týkajících se lidských práv, které 
jsou stanovené v mezinárodních 
obchodních dohodách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že ustanovení dohod 
TRIPS mají respektovat, aby obyvatelstvo 
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v rozvojových zemích požívalo práva na 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Miroslav Mikolášik

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
vývozních předpisů EU v oblasti prodeje, 
dodávek, převodu nebo vývozu zbraní 
a souvisejícího materiálu všech typů, 
včetně střeliva, vybavení a náhradních 
dílů, do zemí nebo režimů, které by je 
mohly používat k vnitřní represi občanské 
společnosti a k porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi a členské státy, aby dbaly 
na to, aby se podniky, na něž se vztahuje 
vnitrostátní nebo evropské právo, 
neosvobozovaly od dodržování lidských 
práv a hygienických a environmentálních 
standardů, které musí dodržovat, když 
zřizují své sídlo nebo provádějí svou 
činnost ve třetím státě, zejména v nejméně 
rozvinutých nebo v rozvojových zemích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá Komisi, aby revidovala své 
sdělení „Globální Evropa: 
konkurenceschopnost na světovém trhu“ 
zveřejněné v roce 2006, s přihlédnutím 
k nové orientaci navržené v oblasti 
dodržování demokracie, právního státu 
a lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. připomíná, že důvěryhodnost Evropské 
unie, pokud jde o ochranu a prosazování 
lidských práv a o dodržování sociálních 
a environmentálních standardů ve světě, 
je úzce spjata s jejich dodržováním ze 
strany EU, a to jak v Unii samotné, tak ve 
všech mezinárodních dohodách, které 
podepisuje, včetně dohod v oblasti 
obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby spolu s prosazováním 
lidských práv, rozvojové pomoci 
a mezinárodních obchodních dohod byl 
udržitelným způsobem ve smyslu cílů 
tisíciletí OSN posilován regionální 
rozvojový proces;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vybízí zástupce EU (v současnosti 
z Komise nebo v budoucnu z Evropské 
služby pro vnější činnost (EEAS)), aby 
poznatky o situaci v oblasti lidských práv 
sdíleli s podnikatelskými kruhy.

Or. en


