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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
je-li zaručeno fungování demokratických 
institucí, právního státu, základních svobod 
a silné občanské společnosti,

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný za 
předpokladu, že je zaručeno fungování 
demokratických institucí, právního státu, 
základních svobod a silné občanské 
společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
je-li zaručeno fungování demokratických 
institucí, právního státu, základních svobod 
a silné občanské společnosti,

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
je-li zaručena ochrana lidských práv, 
zavedení demokratických institucí 
a fungování právního státu, základních 
svobod a silné občanské společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
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je-li zaručeno fungování demokratických 
institucí, právního státu, základních svobod 
a silné občanské společnosti,

jsou-li zaručeny demokratické hodnoty 
a fungování demokratických institucí, 
právního státu, základních svobod, řádné 
správy věcí veřejných a silné občanské 
společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
je-li zaručeno fungování demokratických 
institucí, právního státu, základních svobod 
a silné občanské společnosti,

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný 
rozvoj každé země je možný pouze tehdy, 
je-li zaručeno fungování demokratických 
institucí, právního státu, lidských práv 
a základních svobod a silné občanské 
společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ve státech střední 
Asie jsou shledávány závažné nedostatky, 
pokud jde o fungování demokracie, 
lidských práv a právního státu 
a základních svobod,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že posílená 
spolupráce mezi EU a střední Asií je ve 
strategickém zájmu obou stran, a to za 
účelem diverzifikace a prohloubení 
politických, sociálních a hospodářských 
vztahů,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že posílení dobrých 
vztahů mezi Evropskou unií a pěti zeměmi 
střední Asie má zásadní význam pro 
rozvoj obou stran,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že střední Asie má 
značný význam pro Evropskou unii, 
pokud jde o obchodní potenciál 
a energetickou bezpečnost, a vzhledem 
k tomu, že tento region byl postižen 
nedávnou globální finanční 
a hospodářskou krizí,
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy mají intenzivní dvoustranné vztahy 
se státy střední Asie, neboť jsou hlavním 
zdrojem investic a obchodu, a vzhledem 
k tomu, že EU potřebuje koordinovaný 
a ucelený přístup k tomuto regionu, aby se 
zabránilo nedorozumění, zdvojování 
úkolů, a zejména vysílání rozporných 
signálů,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že neuspokojivý stav
správy a regionální spolupráce států střední 
Asie je významnou příčinou špatné
politické, sociální a hospodářské situace 
a omezených výsledků rozvojové 
spolupráce,

B. vzhledem k tomu, že státy střední Asie 
uskutečnily první kroky dlouhého procesu 
demokratizace, v jehož rámci je vytrvalé 
a seriózní úsilí v oblasti správy 
a regionální spolupráce států významnou 
podmínkou pro rozvoj politické, sociální 
a hospodářské situace a pro dosažení
výsledků rozvojové spolupráce,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Hannes Swoboda
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že neuspokojivý stav
správy a regionální spolupráce států 
střední Asie je významnou příčinou špatné 
politické, sociální a hospodářské situace 
a omezených výsledků rozvojové 
spolupráce,

B. vzhledem k tomu, že státy střední Asie 
vykazují přetrvávající nedostatky v oblasti
správy a regionální spolupráce, což jim 
brání plně využít svůj politický, sociální,
hospodářský a rozvojový potenciál,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že neuspokojivý stav 
ve správě a regionální spolupráci států 
střední Asie je významnou příčinou špatné 
politické, sociální a hospodářské situace 
a skromných výsledků rozvojové 
spolupráce,

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou ztělesněním podnikání 
a ducha volného trhu a že jsou 
významnou silou při vytváření 
demokratických systémů,
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU a země 
střední Asie sdílejí společný zájem na 
diverzifikaci vývozních tras a na 
spolupráci v oblasti energetické 
a environmentální udržitelnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že otázky 
bezpečnosti a stability v regionu mají 
sklon k upřednostňování bezpečnosti státu 
před bezpečností obyvatelstva, mimo jiné 
prostřednictvím respektování lidských 
práv, živobytí, životního prostředí 
a přístupu k veřejným službám,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že otázky 
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bezpečnosti a stability v regionu by 
neměly zahrnovat pouze bezpečnost státu, 
ale také bezpečnost obyvatelstva, mimo 
jiné prostřednictvím respektování lidských 
práv, životního prostředí a přístupu 
k veřejným službám,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Cc (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že některé ze států 
střední Asie (Kazachstán, Turkmenistán 
a Uzbekistán) jsou bohaté na přírodní 
zdroje, jako jsou plyn, ropa či nerosty, 
a mají tudíž potenciál pro úspěšný 
sociální a hospodářský rozvoj; vzhledem 
k tomu, že tyto státy čelí nebezpečí, že se 
z nich stanou rentiérské státy,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že události, jež se 
v roce 2010 odehrály v Kyrgyzstánu, 
ukazují, že odepření základních práv 
a příležitostí v důsledku koncentrace 
moci, korupce a nedostatku demokracie 
a právního státu mohou vést od stavů 
pociťované stability až ke stavům 
nejistoty,
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že výrazný politický 
a hospodářský zájem EU na posílení 
vztahů se zeměmi střední Asie ve všech 
oblastech spolupráce, jako jsou stabilita, 
bezpečnost a udržitelný rozvoj regionu, 
energetická a dopravní spojení, společné 
výzvy a hrozby, včetně správy hranic 
a boje proti obchodování s drogami, 
posílení dialogu o lidských právech 
a právním státě, obchod a hospodářské 
vztahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje význam posílení 
dvoustranné a mnohostranné spolupráce 
mezi EU a státy tohoto regionu, co se týče 
klíčových otázek, jako je boj proti 
terorismu, obchodování s drogami a lidmi 
a migrační jevy, ať už v rámci regionu 
nebo mimo něj;

Or. it
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Pozměňovací návrh 21
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje význam toho, aby EU 
ukázala jasnou vůli a odhodlání nadále 
udržovat dobré vztahy se státy střední 
Asie, jež budou založeny na společných 
hodnotách, jako je demokracie, 
dodržování lidských práv a vláda práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že zapojení EU musí být 
diferencované a podmíněné, vycházet 
z měřitelného pokroku v oblasti lidských 
práv, řádné správy, udržitelného rozvoje, 
právního státu a boje proti korupci 
a fungovat na principech podobných 
politice sousedství EU, a to co se týče míry 
pomoci i její povahy;

1. domnívá se, že EU potřebuje udržet 
vysokou míru angažovanosti ve střední 
Asii, a to tak, že přizpůsobí své strategie 
pokroku států tohoto regionu v oblasti 
lidských práv, řádné správy, udržitelného 
rozvoje, právního státu a boje proti 
korupci, nabídne pomoc tam, kde to bude 
zapotřebí pro podporu tohoto pokroku
a bude fungovat na principech podobných 
politice sousedství EU, a to co se týče míry 
pomoci i její povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že zapojení EU musí být 
diferencované a podmíněné, vycházet 
z měřitelného pokroku v oblasti lidských 
práv, řádné správy, udržitelného rozvoje, 
právního státu a boje proti korupci 
a fungovat na principech podobných 
politice sousedství EU, a to co se týče míry 
pomoci i její povahy;

1. domnívá se, že zapojení EU musí být 
diferencované a podmíněné, vycházet 
z měřitelného pokroku v oblasti 
demokratizace, lidských práv, řádné 
správy, udržitelného sociálně 
ekonomického rozvoje, právního státu 
a boje proti korupci a fungovat na 
principech podobných politice sousedství 
EU (mimo jiné „více za více“), a to co se 
týče míry pomoci i její povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že zapojení EU musí být 
diferencované a podmíněné, vycházet 
z měřitelného pokroku v oblasti lidských 
práv, řádné správy, udržitelného rozvoje, 
právního státu a boje proti korupci 
a fungovat na principech podobných 
politice sousedství EU, a to co se týče míry 
pomoci i její povahy;

1. domnívá se, že zapojení EU musí být 
diferencované a podmíněné, vycházet 
z měřitelného pokroku v oblasti lidských 
práv, demokratizace, řádné správy, 
udržitelného rozvoje, právního státu a boje 
proti korupci a fungovat na principech 
podobných politice sousedství EU, a to co 
se týče míry pomoci i její povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. v případě odlišnosti koncepce 
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bezpečnosti a stability zdůrazňuje potřebu 
vysvětlovat a podporovat koncepci 
zastávanou EU; zdůrazňuje, že EU se 
musí kriticky stavět k vládám, které ve 
jménu národní bezpečnosti porušují 
základní práva svých občanů, a současně 
jim vysvětlit, že podobná opatření často 
vedou ke vzniku extrémních a radikálních 
postojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 
dialogu se státy střední Asie; žádá, aby 
politický dialog vycházel z posouzení toho, 
zda státy střední Asie plní povinnosti, které 
jim ukládá členství v OBSE;

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 
dialogu se státy střední Asie; připomíná, že 
jeho mandát zahrnuje rovněž spolupráci 
s místní občanskou společností a že tato 
spolupráce je nezbytná pro větší 
zviditelnění EU; žádá, aby politický dialog 
vycházel z posouzení toho, zda státy 
střední Asie plní povinnosti, které jim 
ukládá členství v OBSE;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 
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dialogu se státy střední Asie; žádá, aby 
politický dialog vycházel z posouzení toho, 
zda státy střední Asie plní povinnosti, které 
jim ukládá členství v OBSE;

dialogu se státy střední Asie; připomíná, že 
jeho mandát zahrnuje rovněž spolupráci 
s místní občanskou společností a že tato 
spolupráce je nezbytná pro větší 
zviditelnění EU; žádá, aby politický dialog 
vycházel z posouzení toho, zda státy 
střední Asie plní povinnosti, které jim 
ukládá členství v OBSE;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
David Martin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 
dialogu se státy střední Asie; žádá, aby 
politický dialog vycházel z posouzení toho, 
zda státy střední Asie plní povinnosti, které 
jim ukládá členství v OBSE;

2. uznává význam plynulé práce zvláštního 
zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se 
týče zajištění vysoké úrovně politického 
dialogu se státy střední Asie; připomíná, že 
jeho mandát zahrnuje rovněž spolupráci 
s místní občanskou společností a že tato 
spolupráce je nezbytná pro větší 
zviditelnění EU; žádá, aby politický dialog 
vycházel z posouzení toho, zda státy 
střední Asie plní povinnosti, které jim 
ukládá členství v OBSE;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že revize strategie pro 
střední Asii musí vzít v úvahu potřebu 
dostatečného financování plnění jejích 
cílů a vytvoření vhodných distribučních 
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mechanismů odrážejících skutečnou 
situaci každé země tohoto regionu; má za 
to, že vzhledem k finančním omezením by 
měla být pozornost soustředěna na ty 
střednědobé a dlouhodobé programy, jež 
mohou mít největší dopad na rozvoj 
regionu, zejména na mladé lidi 
a vzdělávání, technickou podporu 
hospodářského rozvoje a podporu malých 
a středních podniků, jakož i na 
zásobování vodou a boj proti obchodování 
s drogami;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi 
probíhá pravidelný dialog o lidských 
právech, přestože celkový pokrok v této 
oblasti je malý a v některých případech lze 
pozorovat jisté zhoršení; zastává názor, že 
probíhající dialogy o lidských právech by 
neměly být zneužívány jako záminka pro 
zanedbávání otázek lidských práv
v ostatních oblastech spolupráce nebo pro 
nečinnost ohledně dalších opatření; 
vyzývá k systematickému zapojení 
nevládních organizací a zástupců občanské 
společnosti na přípravě těchto dialogů a na 
zveřejnění jejich výsledků, aby bylo možné 
posoudit efektivitu jejich práce a závazků 
smluvních stran;

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi 
probíhá pravidelný a upřímný dialog 
o lidských právech jakožto základ pro 
zapojení do dalších opatření; vyzývá 
k systematickému zapojení nevládních 
organizací a zástupců občanské společnosti 
na přípravě těchto dialogů a na zveřejnění 
jejich výsledků, aby bylo možné posoudit 
efektivitu jejich práce a závazků smluvních 
stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi 
probíhá pravidelný dialog o lidských 
právech, přestože celkový pokrok v této 
oblasti je malý a v některých případech lze 
pozorovat jisté zhoršení; zastává názor, že 
probíhající dialogy o lidských právech by 
neměly být zneužívány jako záminka pro 
zanedbávání otázek lidských práv 
v ostatních oblastech spolupráce nebo pro 
nečinnost ohledně dalších opatření; vyzývá 
k systematickému zapojení nevládních 
organizací a zástupců občanské 
společnosti na přípravě těchto dialogů a na 
zveřejnění jejich výsledků, aby bylo možné 
posoudit efektivitu jejich práce a závazků 
smluvních stran;

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi 
probíhá pravidelný dialog o lidských 
právech, přestože celkový pokrok v této 
oblasti je malý a v některých případech lze 
pozorovat jisté zhoršení; zastává názor, že 
probíhající dialogy o lidských právech by 
neměly být zneužívány jako záminka pro 
zanedbávání otázek lidských práv 
v ostatních oblastech spolupráce nebo pro 
nečinnost ohledně dalších opatření; vyzývá 
k zapojení zástupců občanské společnosti 
na přípravě těchto dialogů a na zveřejnění 
jejich výsledků, aby bylo možné posoudit 
efektivitu jejich práce a závazků smluvních 
stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi 
probíhá pravidelný dialog o lidských 
právech, přestože celkový pokrok v této 
oblasti je malý a v některých případech lze 
pozorovat jisté zhoršení; zastává názor, že 
probíhající dialogy o lidských právech by 
neměly být zneužívány jako záminka pro 
zanedbávání otázek lidských práv 
v ostatních oblastech spolupráce nebo pro 
nečinnost ohledně dalších opatření; vyzývá 
k systematickému zapojení nevládních 
organizací a zástupců občanské společnosti 
na přípravě těchto dialogů a na zveřejnění 
jejich výsledků, aby bylo možné posoudit 

3. zdůrazňuje trvalou potřebu 
pravidelného dialogu o lidských právech 
se všemi pěti zeměmi; lituje, že celkový 
pokrok v této oblasti je malý a v některých 
případech lze pozorovat jisté zhoršení; 
zastává názor, že probíhající dialogy 
o lidských právech by neměly být 
zneužívány jako záminka pro zanedbávání 
otázek lidských práv v ostatních oblastech 
spolupráce nebo pro nečinnost 
ohledně dalších opatření; vyzývá 
k systematickému zapojení nevládních 
organizací a zástupců občanské společnosti 
na přípravě těchto dialogů a na zveřejnění 
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efektivitu jejich práce a závazků smluvních 
stran;

jejich výsledků, aby bylo možné posoudit 
efektivitu jejich práce a závazků smluvních 
stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že omezené zdroje 
a mnoho potřeb tohoto regionu vyžadují, 
aby se EU důsledně zaměřila na účinnost 
své pomoci, a to rovněž s přihlédnutím 
k dopadům hluboce zakořeněné korupce 
a nedostatečně odbornosti správy, a aby 
z tohoto zaměření učinila svou prioritu; 
vyzývá, aby byla dohodnutá rozvojová 
pomoc poskytována ve stabilních 
objemech a s větší flexibilitou přidělování, 
a podporuje důraz na pomoc pro 
Kyrgyzstán a Tádžikistán, jejichž potřeby 
jsou v tomto ohledu největší;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti 
a urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku 

4. výrazně podporuje okamžité vyslání 
plnohodnotných delegací EU do všech 
zemí střední Asie, jelikož se tím zviditelní 
přítomnost EU v regionu, podpoří 
dlouhodobá spolupráce a zapojení všech 
složek společnosti a urychlí pokrok 
k lepšímu porozumění koncepci právního 
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a dodržování lidských práv; státu, k jeho vzniku a dodržování lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti a 
urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku a 
dodržování lidských práv;

4. podporuje vyslání delegací do zemí 
střední Asie, v nichž není EU zastoupena, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce
a zapojení všech složek společnosti a 
urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku a 
dodržování lidských práv;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti
a urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku 
a dodržování lidských práv;

4. podporuje zachování plnohodnotných 
delegací EU ve strategicky důležitých 
zemích střední Asie, jelikož se tím 
zviditelní přítomnost EU v regionu, 
podpoří dlouhodobá spolupráce a pokrok 
k lepšímu porozumění koncepci právního 
státu, k jeho vzniku a dodržování lidských 
práv;

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti 
a urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku 
a dodržování lidských práv;

4. podporuje jakožto zásadní prostředek 
vyslání plnohodnotných delegací EU do 
všech zemí střední Asie, jelikož se tím 
zviditelní přítomnost EU v regionu, 
podpoří dlouhodobá spolupráce a zapojení 
všech složek společnosti a urychlí pokrok 
k lepšímu porozumění koncepci právního 
státu, k jeho vzniku a dodržování lidských 
práv; s obavami poukazuje na to, že 
nevyslání delegací je v rozporu s cíli 
strategie a zájmy EU v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti 
a urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku 
a dodržování lidských práv;

4. podporuje vyslání plnohodnotných 
delegací EU do všech zemí střední Asie, 
jelikož se tím zviditelní přítomnost EU 
v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce 
a zapojení všech složek společnosti 
a urychlí pokrok k lepšímu porozumění 
koncepci právního státu, k jeho vzniku 
a dodržování lidských práv; trvá na 
náležitém personálním zajištění těchto 
misí s cílem dosáhnout co nejlepších 
výsledků a poskytnout účinnou pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení a 
upevňování občanské společnosti;

5. bere na vědomí, že se EU v některých 
zemích této oblasti při navazování 
kontaktů s nezávislou občanskou 
společností v oblasti lidských práv a řádné 
správy setkala s potížemi; vyzývá k 
podpoře skutečně nezávislých nevládních 
organizací, aby mohly sehrát efektivní 
úlohu při v rozvíjení a upevňování 
občanské společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. bere na vědomí, že se EU při 
navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Norica Nicolai
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. s obavami konstatuje, že se EU při 
navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, 
a vyjadřuje politování nad neustálým 
pronásledováním nevládních organizací 
v této oblasti; vyzývá ke zdvojnásobení 
úsilí zaměřeného na nezávislé nevládní 
organizace občanské společnosti; má za 
to, že vytrvalá podpora programů 
zaměřených na země střední Asie ze 
strany EU je významným přeshraničním 
nástrojem pro posílení porozumění 
a spolupráce mezi státy tohoto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá delegace a velvyslanectví EU 
k podpoře skutečně nezávislých nevládních 
organizací, aby mohly sehrát efektivní 
úlohu při v rozvíjení a upevňování 
občanské společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
David Martin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá delegace a velvyslanectví EU 
k podpoře skutečně nezávislých nevládních 
organizací, aby mohly sehrát efektivní 
úlohu při v rozvíjení a upevňování 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k větší transparentnosti při 
přidělování finančních prostředků EU 
v rámci rozvojové spolupráce, k větší 
transparentnosti jejich příjemců a k co 
nejširšímu zapojení skutečně nezávislých 
nevládních partnerů do uplatňování 
programování EU, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti;

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU 
při navazování kontaktů s nezávislou 
občanskou společností v oblasti lidských 
práv a řádné správy setkala s potížemi, což 
souvisí s neustálým pronásledováním 
nevládních organizací v této oblasti; 
vyzývá k podpoře skutečně nezávislých 
nevládních organizací, aby mohly sehrát 
efektivní úlohu při v rozvíjení 
a upevňování občanské společnosti; zvlášť 
lituje, že se dialog s občanskou společností 
v Turkmenistánu ukázal jako nemožný;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam svobodného 
působení opozičních politických stran 
v tomto regionu a naléhá na vlády všech 
zemí střední Asie, aby zajistily politickou 
svobodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Tunne Kelam
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Návrh usnesení
Bod 5b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že strukturální zapojení 
Afghánistánu do odvětvové spolupráce, 
zejména pokud jde o bezpečnost a správu 
hranic, bezpečnost osob a vodní 
hospodářství, je zásadní pro zajištění 
stability a bezpečnosti v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. připomíná, že práce EU v oblasti 
vzdělávání a lidských práv by měla být 
doplněna opatřeními a programy 
zaměřenými na mladé lidi jakožto na 
nejzranitelnější část těchto společností; 
v tomto ohledu vyzývá k navýšení podpory 
pro iniciativy mládeže v regionu ze strany 
EU, a zejména pro relevantní opatření, 
která mohou snížit narůstající radikalizaci 
a podpořit toleranci mezi mladými lidmi 
v těchto zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje konání pravidelných 6. schvaluje konání regionálních summitů 
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regionálních summitů EU-střední Asie 
a vyzývá k ustavení parlamentního fóra 
EU-střední Asie, na němž bude možné 
hodnotit obsah jednání summitů a které 
k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam 
pravidelné bilaterální parlamentní 
spolupráce v rámci stávajících výborů pro 
parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie;

EU-střední Asie a vyzývá k ustavení 
parlamentního fóra EU-střední Asie, na 
němž bude možné hodnotit obsah jednání 
summitů a které k nim bude přispívat; 
zdůrazňuje význam pravidelné bilaterální 
parlamentní spolupráce v rámci stávajících 
výborů pro parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie a 
vyzývá k ustavení parlamentního fóra EU-
střední Asie, na němž bude možné hodnotit 
obsah jednání summitů a které k nim bude 
přispívat; zdůrazňuje význam pravidelné 
bilaterální parlamentní spolupráce v rámci 
stávajících výborů pro parlamentní 
spolupráci a na meziparlamentních 
setkáních se zeměmi střední Asie;

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie a 
vyzývá k úvaze o případném budoucím 
ustavení parlamentního fóra EU-střední 
Asie, na němž bude možné hodnotit obsah 
jednání summitů a které k nim bude 
přispívat; zdůrazňuje význam pravidelné 
bilaterální parlamentní spolupráce v rámci 
stávajících výborů pro parlamentní 
spolupráci a na meziparlamentních 
setkáních se zeměmi střední Asie;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie 

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie 
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a vyzývá k ustavení parlamentního fóra 
EU-střední Asie, na němž bude možné 
hodnotit obsah jednání summitů a které 
k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam 
pravidelné bilaterální parlamentní 
spolupráce v rámci stávajících výborů pro 
parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie;

a vyzývá k ustavení parlamentního fóra 
EU-střední Asie, na němž bude možné 
hodnotit obsah jednání summitů a které 
k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam 
pravidelné bilaterální parlamentní 
spolupráce v rámci stávajících výborů pro 
parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie; v tomto ohledu považuje 
dohody o partnerství a spolupráci za 
institucionální základ pro posílení 
meziparlamentní výměny vedoucí ke 
vzájemnému porozumění a respektu; 
podporuje tudíž dohody o partnerství 
a spolupráci se všemi pěti zeměmi střední 
Asie;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie 
a vyzývá k ustavení parlamentního fóra 
EU-střední Asie, na němž bude možné 
hodnotit obsah jednání summitů a které 
k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam 
pravidelné bilaterální parlamentní 
spolupráce v rámci stávajících výborů pro 
parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie;

6. schvaluje konání pravidelných 
regionálních summitů EU-střední Asie 
a vyzývá k ustavení parlamentního fóra 
EU-střední Asie, na němž bude možné 
hodnotit obsah jednání summitů a které 
k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam 
pravidelné bilaterální parlamentní 
spolupráce v rámci stávajících výborů pro 
parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi 
střední Asie; zdůrazňuje význam 
aktivnějšího zapojení Evropského 
parlamentu do sledování vyjednávání 
dohod o partnerství se zeměmi střední 
Asie a do uplatňování dohod stávajících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Evropskou unii, aby 
pokračovala v podpoře reforem veřejného 
sektoru v zemích střední Asie 
prostřednictvím přiměřené technické 
a finanční podpory za účelem vybudování 
stabilních, reformovaných 
a modernizovaných správních struktur ve 
všech dotčených zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Podnadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bezpečnost osob, řádná správa, lidská 
práva a demokratizace

Demokratizace, lidská práva a právní stát

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu, ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 

7. vítá pozitivní vývoj, jenž byl v tomto 
regionu zaznamenán (úsilí o zrušení trestu 
smrti, zavedení úřadu veřejného ochránce 
práv, ústavní reformy a reformy v soudním 
řízení); vybízí státy střední Asie, aby 
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znepokojující; pokračovaly ve zlepšování celkové situace
zejména v oblasti lidských práv a právního 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj v regionu (zrušení trestu 
smrti v Uzbekistánu, ústavní reformy a 
reformy v soudním řízení atd.) zůstává 
celková situace v oblasti lidských práv a 
právního státu znepokojující;

7. domnívá se, že i přes pozitivní vývoj v 
regionu (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu, ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení atd.) zůstává celková 
situace v oblasti lidských práv a právního 
státu neuspokojivá;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu,  ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
David Martin
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu,  ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu,  ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

7. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli 
byl v tomto regionu zaznamenán určitý 
omezený pozitivní vývoj – včetně 
některých změn v ústavních postupech 
a soudním řízení –, došlo na druhou 
stranu k dalšímu omezování základních 
svobod, k novému zatýkání a uvězňování 
zastánců lidských práv, aktivistů občanské 
společnosti, novinářů a praktikujících 
věřících a k dalším negativním změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
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v Uzbekistánu, ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

v Uzbekistánu, propuštění vězňů 
v Turkmenistánu, ústavní reformy 
a reformy v soudním řízení) zůstává 
celková situace v oblasti lidských práv 
a právního státu problematická, a to i přes 
vytvoření nových institucí a ústavní nebo 
právní změny určené ke zlepšení této 
situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
pozitivní vývoj (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu,  ústavní reformy a reformy 
v soudním řízení) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu 
znepokojující;

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes 
určitý omezený pozitivní vývoj (zrušení 
trestu smrti v Uzbekistánu, ústavní reformy 
a reformy v soudním řízení) zůstává 
celková situace v oblasti lidských práv 
a právního státu znepokojující;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy o 
lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby stanovily 
kritéria pro měření pokroku, jehož 
dosáhly státy tohoto regionu v oblasti 
lidských práv a právního státu, a efektivity
opatření EU a projektů pomoci, které by 

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy o 
lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby zohlednily 
pokrok, jehož dosáhly státy tohoto regionu 
v oblasti lidských práv a právního státu, a 
aby zhodnotily efektivitu opatření EU a 
projektů pomoci, které by měly ke splnění 
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měly ke splnění tohoto cíle směřovat; tohoto cíle směřovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby stanovily 
kritéria pro měření pokroku, jehož dosáhly 
státy tohoto regionu v oblasti lidských práv 
a právního státu, a efektivity opatření EU 
a projektů pomoci, které by měly ke 
splnění tohoto cíle směřovat;

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá v tomto ohledu k širokému 
zapojení Evropského parlamentu do 
sledování těchto dialogů; vyzývá Radu 
a Evropskou službu pro vnější činnost 
(EEAS), aby ve spolupráci s Evropským 
parlamentem stanovily kritéria pro měření 
pokroku, jehož dosáhly státy tohoto 
regionu v oblasti lidských práv, právního 
státu a efektivity projektů pomoci EU, 
které by měly ke splnění tohoto cíle 
směřovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby stanovily 
kritéria pro měření pokroku, jehož dosáhly 
státy tohoto regionu v oblasti lidských práv 
a právního státu, a efektivity opatření EU 

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek, a to 
s aktivnějším zapojením Evropského 
parlamentu do jejich sledování; vyzývá 
Radu a Evropskou službu pro vnější 
činnost (EEAS), aby stanovily kritéria pro 
měření pokroku, jehož dosáhly státy tohoto 
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a projektů pomoci, které by měly ke 
splnění tohoto cíle směřovat;

regionu v oblasti lidských práv a právního 
státu, a efektivity opatření EU a projektů
pomoci, které by měly ke splnění tohoto 
cíle směřovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby stanovily 
kritéria pro měření pokroku, jehož dosáhly 
státy tohoto regionu v oblasti lidských práv 
a právního státu, a efektivity opatření EU 
a projektů pomoci, které by měly ke 
splnění tohoto cíle směřovat;

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy 
o lidských právech posíleny a aby byly 
efektivnější a zaměřené na výsledek; 
vyzývá Radu a Evropskou službu pro 
vnější činnost (EEAS), aby posoudily 
dopady předchozích dialogů a stanovily 
kritéria pro měření pokroku, jehož dosáhly 
státy tohoto regionu v oblasti lidských práv 
a právního státu, a efektivity opatření EU 
a projektů pomoci, které by měly ke 
splnění tohoto cíle směřovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen tím, že se nadále využívá 
mučení a že je vážným způsobem 
omezována činnost sdělovacích prostředků 
a svoboda projevu, shromažďování 
a sdružování; naléhavě vyzývá EU a její 
místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby zveřejnila 

9. je vážně znepokojen tím, že se nadále 
využívá mučení a že je vážným způsobem 
omezována činnost sdělovacích prostředků 
a svoboda projevu, shromažďování 
a sdružování; naléhavě vyzývá EU a její 
místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby zveřejnila 
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případy politických vězňů, uvězněných 
ochránců lidských práv a novinářů a žádala 
o jejich okamžité propuštění;

případy politických vězňů, uvězněných 
ochránců lidských práv a novinářů a žádala 
o jejich okamžité propuštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen tím, že se nadále využívá
mučení a že je vážným způsobem 
omezována činnost sdělovacích prostředků 
a svoboda projevu, shromažďování 
a sdružování; naléhavě vyzývá EU a její 
místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby zveřejnila 
případy politických vězňů, uvězněných 
ochránců lidských práv a novinářů a žádala 
o jejich okamžité propuštění;

9. odsuzuje jakékoli využívání mučení a že 
je vážným způsobem omezována činnost 
sdělovacích prostředků a svoboda projevu, 
shromažďování a sdružování; naléhavě 
vyzývá EU a její místopředsedkyni 
Komise/vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
aby zveřejnila případy politických vězňů, 
uvězněných ochránců lidských práv 
a novinářů a žádala o jejich okamžité 
propuštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen tím, že se nadále využívá 
mučení a že je vážným způsobem 
omezována činnost sdělovacích prostředků 
a svoboda projevu, shromažďování a 
sdružování; naléhavě vyzývá EU a její 
místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, aby zveřejnila 
případy politických vězňů, uvězněných 

9. je znepokojen tím, že se nadále využívá 
mučení a že je vážným způsobem 
omezována činnost sdělovacích prostředků 
a svoboda projevu, shromažďování a
sdružování; naléhavě vyzývá EU a její 
místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, aby monitorovala 
dodržování lidských práv a aby v případě 
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ochránců lidských práv a novinářů a 
žádala o jejich okamžité propuštění;

jejich porušování zasáhla;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vzdělání je základem 
pro demokratický rozvoj společnosti; 
vyzývá proto ke zintenzivnění iniciativy 
v oblasti vzdělávání, a zejména 
mezinárodní akademické výměny studentů 
a pedagogů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje své trvající znepokojení 
nad situací v oblasti dětské práce, která je 
různými způsoby a v různé míře stále 
zneužívána ve většině zemí střední Asie; 
naléhá na tyto země, aby své mezinárodní 
závazky uvedly v život, zejména pokud jde 
o závazky na základě Úmluvy OSN 
o právech dítěte, úmluvy MOP 
o minimálním věku a úmluvy MOP 
o odstranění nejhorších forem dětské 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vysoce oceňuje práci politických 
nadací nabízejících praktickou spolupráci 
v demokratizačním procesu 
prostřednictvím dlouhodobé přítomnosti 
na místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle a zahrnovat 
transparentní hodnocení jejich plnění 
a výsledků, a že tím však nebudou posíleny 
represivní složky bezpečnostních sil;

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za součást spolupráce se státy střední 
Asie a schvaluje příkladnou spolupráci EU 
se svými členskými státy na realizaci 
projektů pomoci a investic, jež mají být 
svázány s cíli EU v oblasti energetické 
a bezpečnostní politiky; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle a zahrnovat
transparentní hodnocení jejich plnění 
a výsledků, a že tím však nebudou posíleny 
represivní složky bezpečnostních sil;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle a zahrnovat 
transparentní hodnocení jejich plnění 
a výsledků, a že tím však nebudou posíleny 
represivní složky bezpečnostních sil;

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; podotýká, že 
vazby mezi těmito projekty a místní 
občanskou společností jsou slabé a že 
posílení vztahů s občanskou společností 
a členy parlamentu a zlepšení přístupu 
k informacím o této iniciativě by zvýšilo 
viditelnost, transparentnost a odpovědnost 
jejích činností v souladu s širšími cíli EU 
v oblasti zlepšení strategie EU pro střední 
Asii, uvedenými ve společné hodnotící 
zprávě; očekává, že projekt platformy pro 
právní stát bude obsahovat jasně stanovené 
cíle a zahrnovat transparentní hodnocení 
jejich plnění a výsledků, a že tím však 
nebudou posíleny represivní složky 
bezpečnostních sil; zdůrazňuje, že 
skutečné a svědomité provádění této 
iniciativy musí být jedním z klíčových 
kritérií při přidělování pomoci 
a rozpočtové podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
David Martin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle a zahrnovat 
transparentní hodnocení jejich plnění 

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; podotýká, že 
vazby mezi těmito projekty a místní 
občanskou společností jsou slabé a že 
posílení vztahů s občanskou společností 
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a výsledků, a že tím však nebudou posíleny 
represivní složky bezpečnostních sil;

a členy parlamentu a zlepšení přístupu 
k informacím o této iniciativě by zvýšilo 
viditelnost, transparentnost a odpovědnost 
jejích činností v souladu s širšími cíli EU 
v oblasti zlepšení strategie EU pro střední 
Asii, uvedenými ve společné hodnotící 
zprávě; očekává, že projekt platformy pro 
právní stát bude obsahovat jasně stanovené 
cíle a zahrnovat transparentní hodnocení 
jejich plnění a výsledků, a že tím však 
nebudou posíleny represivní složky 
bezpečnostních sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle a zahrnovat 
transparentní hodnocení jejich plnění 
a výsledků, a že tím však nebudou posíleny 
represivní složky bezpečnostních sil;

10. považuje iniciativu v oblasti právního 
státu za klíčovou součást spolupráce se 
státy střední Asie a schvaluje příkladnou 
spolupráci EU se svými členskými státy na 
realizaci projektů pomoci; očekává, že 
projekt platformy pro právní stát bude 
obsahovat jasně stanovené cíle – přičemž 
zdůrazňuje potřebu transparentního 
hodnocení jejich plnění a výsledků –, a že 
tím však nebudou posíleny represivní 
složky bezpečnostních sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá stávající uplatňování 
Středoasijské bezjaderné zóny ze strany 
středoasijských republik; příslušná 
dohoda zahrnuje závazek k jadernému 
odzbrojení učiněný zeměmi, které dříve na 
svém území měly umístěny jaderné zbraně 
a jejichž sousední země jaderné zbraně 
mají; tato dohoda je zásadním příspěvkem 
v úsilí o svět bez jaderných zbraní 
a významným příkladem spolupráce v 
nešíření jaderných zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá k podpoře rozvoje 
vzdělávacích programů, které budou 
podporovat kontakty a kulturní výměnu 
na mezinárodní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 10 – podnadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hospodářská integrace a udržitelný růst

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 10 – podnadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hospodářská integrace a udržitelný rozvoj

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že demokratický 
a hospodářský pokrok spolu souvisejí; 
vyzývá v tomto ohledu ke zlepšení 
prostředí pro zahraniční investice 
a soukromé podnikání, a to při 
respektování mezinárodních sociálních, 
pracovních a environmentálních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že demokratický 
a hospodářský pokrok spolu souvisejí; 
znovu opakuje svou podporu pro 
hospodářskou diverzifikaci zemí střední 
Asie jakožto způsob, jak dosáhnout 
hospodářského rozvoje a stabilního 
hospodářského růstu; v tomto smyslu 
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vyzývá vlády zemí střední Asie, aby 
vypracovaly, zavedly a sledovaly politiky 
usnadňující zahraniční investice, 
posilující inovace a zlepšující prostředí 
pro skutečné soukromé podnikání, včetně 
mikroúvěrů určených zejména pro 
projekty nezávislých žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že v zájmu 
hospodářského rozvoje zemí střední Asie 
budou mít velmi důležitou úlohu investice, 
zejména pak přímé zahraniční investice; 
tyto investice však ještě potřebují rámec 
politické stability a bezpečný a stabilní 
právní rámec, díky nimž vznikne příznivé 
prostředí  pro jejich realizaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vítá zapojení žen do politických, 
hospodářských, vzdělávacích, sociálních 
a kulturních kruhů v zemích střední Asie; 
vyzývá vlády tohoto regionu, aby 
podporovaly právní předpisy pro boj proti 
špatnému zacházení v domácnostech, 
pohlavnímu zneužívání, obchodování 
s lidmi a dalším formám zneužívání 
a diskriminace žen a aby vynucovaly 
jejich dodržování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. zdůrazňuje potřebu, aby vlády zemí 
střední Asie prosazovaly a podporovaly 
zakládání malých a středních podniků, 
a vyzývá EU, aby usnadnila spolupráci 
mezi malými a středními podniky z EU 
a střední Asie;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 10 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10f. podporuje výraznější integraci zemí 
střední Asie do světového hospodářství, 
zejména prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce s WTO, a přistoupení k této 
organizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 10 g (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10g. zdůrazňuje, že mezinárodní 
hospodářská integrace a regionální 
hospodářská spolupráce jsou přístupy, 
které se vzájemně doplňují, a měly být 
tudíž ve střední Asii účinně uplatňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energie, voda a životní prostředí Voda a životní prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

11. zdůrazňuje význam diverzifikace 
dodávek energie pro EU a vývozních trhů 
pro střední Asii; za nanejvýš důležité 
považuje, aby součástí projektů spolupráce 
v oblasti energetiky byly dlouhodobé 
smlouvy o dodávkách, které budou 
v souladu se zásadami iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za nanejvýš důležité, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

11. považuje za nanejvýš důležité, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu; zdůrazňuje význam, 
jaký má pro EU to, aby se zavedla jako 
seriózní odběratel energie vedle Číny 
a Ruska;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost
těžebního průmyslu; vyzývá, aby EU ve 
všech státech regionu, jež mají značné 
surovinové zdroje, podporovala EITI 
a další podobné iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tam, 
kde tyto zásady nejsou provedeny, by EU 
měla ukončit činnosti a investice, jež by 
mohly prohloubit stávající problémy 
v oblasti právního státu, veřejné správy 
a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
David Martin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu;

11. za nanejvýš důležité považuje, aby 
součástí projektů spolupráce v oblasti 
energetiky byly dlouhodobé smlouvy 
o dodávkách, které budou v souladu se 
zásadami iniciativy pro transparentnost 
těžebního průmyslu; domnívá se, že tam, 
kde tyto zásady nejsou provedeny, jako je 
tomu v případě Turkmenistánu, by EU 
měla ukončit činnosti a investice, jež by 
mohly prohloubit stávající problémy 
v oblasti právního státu, veřejné správy 
a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Obchod a energie

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje význam energie ve 
vztazích se zeměmi střední Asie, neboť se 
jedná o jejich hlavní zdroj příjmů 
a potenciální zdroj energetické 
bezpečnosti pro EU; vítá podpis 
memoranda o porozumění 
s Kazachstánem a Turkmenistánem, jakož 
i opatření přijatá v rámci budování jižního 
koridoru, zejména v podobě projektu 
Nabucco; vyzývá EEAS a Komisi, aby 
pokračovaly v podpoře energetických 
projektů a v posilování komunikace 
v zájmu dosažení důležitých cílů, jako je 
cesta přes Kaspické moře; vítá účast všech 
zemí střední Asie na iniciativě z Baku;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává význam spolupráce 
s Kazachstánem a Turkmenistánem 
v oblasti energetiky, neboť je výhodná pro 
oba tyto státy i pro členské státy Evropské 
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unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vzhledem k narůstajícím výpadkům 
zásobování elektřinou ve střední Asii 
zdůrazňuje možnosti regionální synergie, 
včetně nadějného odvětví obnovitelné 
energie; vyzývá EU, aby poskytla 
politickou podporu a technickou pomoc 
pro iniciativy v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. s obavami připomíná negativní 
dopady globální finanční krize ve střední 
Asii a zvýšení míry chudoby; má za to, že 
cesta směrem ke zdravému sociálnímu 
a politickému životu je spjata 
s hospodářskou prosperitou a že se EU 
musí zabývat rozvojem ekonomik ve 
střední Asii jakožto důležitou součástí své 
strategie v tomto regionu; vyzývá 
k navýšení podpory pro programy 
zmírňování chudoby a připomíná význam 
investic ECB;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje nevyváženou povahu 
některých ekonomik střední Asie, které se 
příliš spoléhají na přírodní zdroje, 
a domnívá se, že diverzifikace je hlavním 
střednědobým a dlouhodobým cílem 
v tomto regionu; v této oblasti poukazuje 
na význam investičního programu pro 
střední Asii a vyzývá k jeho uplatňování ve 
všech pěti zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. domnívá se, že zajištění soudržného 
a uceleného zpětného investování 
vnitrostátních příjmů z přírodních zdrojů 
je zásadní pro udržitelný rozvoj a pro 
dosažení diverzifikovaného sociálního 
a hospodářského rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zastává názor, že velmi důležitá je 
reforma zemědělství, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost diverzifikaci 
výroby, snížení závislosti na pěstování 
zejména bavlny a zavádění pokročilých 
postupů a technik ve vodním hospodářství, 
ochraně vodních zdrojů a zavlažování;

12. zastává názor, že velmi důležitá je 
reforma zemědělství, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost dosažení 
potravinové bezpečnosti, diverzifikaci 
výroby, zajištění udržitelného 
hospodaření s osivem a snížení závislosti 
na pěstování zejména bavlny; dále 
zdůrazňuje potřebu zavádění pokročilých 
postupů a technik ve vodním hospodářství, 
ochraně vodních zdrojů a zavlažování
s cílem dosáhnout zmíněných cílů; vyzývá 
vlády zemí střední Asie, aby se ujaly 
vedení, pokud jde o tento přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že otázky související 
s vodou v regionu i nadále představují 
jednu z hlavních příčin napětí 
a potenciálních konfliktů;v tomto ohledu 
vyzývá všechny země v regionu, aby bez 
dalších odkladů podepsaly a ratifikovaly 
úmluvu z Espoo a Aarhuskou úmluvu 
a posílily zapojení místních subjektů do 
procesu rozhodování;

13. zdůrazňuje, že otázky související 
s vodou v regionu i nadále představují 
jednu z hlavních příčin napětí 
a potenciálních konfliktů a zdůrazňuje 
význam regionálního přístupu k ochraně 
a náležitému hospodaření se sdílenými 
vodními zdroji;v tomto ohledu vyzývá 
všechny země v regionu, aby bez dalších 
odkladů podepsaly a ratifikovaly úmluvu 
z Espoo a Aarhuskou úmluvu a posílily 
zapojení místních subjektů do procesu 
rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Nicole Kiil-Nielsen
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že otázky související 
s vodou v regionu i nadále představují 
jednu z hlavních příčin napětí 
a potenciálních konfliktů;v tomto ohledu 
vyzývá všechny země v regionu, aby bez 
dalších odkladů podepsaly a ratifikovaly 
úmluvu z Espoo a Aarhuskou úmluvu 
a posílily zapojení místních subjektů do 
procesu rozhodování;

13. zdůrazňuje, že otázky související 
s vodou v regionu i nadále představují 
jednu z hlavních příčin napětí 
a potenciálních konfliktů;v tomto ohledu 
vyzývá země v regionu, které tak dosud 
neučinily, aby bez dalších odkladů 
podepsaly a ratifikovaly úmluvu z Espoo 
a Aarhuskou úmluvu a posílily zapojení 
místních subjektů do procesu rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá větší zapojení Evropských 
rozvojových bank v tomto regionu, 
zejména rozšíření mandátu Evropské 
investiční banky na střední Asii, se 
zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů;

15. bere na vědomí větší zapojení 
Evropských rozvojových bank v tomto 
regionu, zejména rozšíření mandátu 
Evropské investiční banky na střední Asii, 
se zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá větší zapojení Evropských 
rozvojových bank v tomto regionu, 
zejména rozšíření mandátu Evropské 

15. vítá větší zapojení Evropských 
rozvojových bank v tomto regionu, 
zejména rozšíření mandátu Evropské 
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investiční banky na střední Asii, se 
zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů;

investiční banky na střední Asii, se 
zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů, avšak zdůrazňuje, že je 
nutné, aby bylo jakékoli vyplácení 
finančních prostředků pečlivě 
kontrolováno a sledováno; naléhá na 
rozvojové banky, aby se řídily zásadami 
stanovenými EBRD a upustily od podpory 
podniků vlastněných státem v zemích, kde 
dochází k soustavnému porušování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
David Martin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá větší zapojení Evropských 
rozvojových bank v tomto regionu, 
zejména rozšíření mandátu Evropské 
investiční banky na střední Asii, se 
zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů;

15. vítá větší zapojení Evropských 
rozvojových bank v tomto regionu, 
zejména rozšíření mandátu Evropské 
investiční banky na střední Asii, se 
zaměřením na otázky životního prostředí 
a vodních zdrojů; naléhá na rozvojové 
banky, aby se řídily zásadami stanovenými 
EBRD a upustily od podpory podniků 
vlastněných státem v zemích, kde dochází 
k soustavnému porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že odborné znalosti EU 
v oblasti hospodaření s mezinárodními 

16. domnívá se, že odborné znalosti EU 
v oblasti hospodaření s mezinárodními 
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vodními zdroji a její současné zapojení do 
dvoustranné spolupráce na integrovaných 
národních vodohospodářských plánech 
a do mnohostranné spolupráce v rámci 
regionálního projektu v oblasti řádné 
správy vodních zdrojů a Mezinárodního 
fondu pro záchranu Aralského jezera jí 
umožňuje zaujmout pozici prostředníka 
a zprostředkovatele pro sdílení vodních 
zdrojů mezi zeměmi po proudu a proti 
proudu (včetně severního Afghánistánu), 
což je úloha, jíž se žádný mezinárodní 
subjekt není ochoten či schopen zhostit, 
a to i přes výzvy dotčených zemí;

vodními zdroji a její současné zapojení do 
dvoustranné spolupráce na integrovaných 
národních vodohospodářských plánech 
a do mnohostranné spolupráce v rámci 
regionálního projektu v oblasti řádné 
správy vodních zdrojů a Mezinárodního 
fondu pro záchranu Aralského jezera jí 
mimo jiné umožňuje zaujmout pozici 
prostředníka a zprostředkovatele pro 
sdílení vodních zdrojů mezi zeměmi po 
proudu a proti proudu (včetně severního 
Afghánistánu);

Or. de

Pozměňovací návrh 107
David Martin

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. uznává, že odpírání základních práv 
a příležitostí v důsledku chybějící 
demokracie a právního státu může vést ke 
stavům nejistoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Podnadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bezpečnost a správa hranic Bezpečnost a správa hranic, mezilidské 
vztahy

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
hlavní způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají; je 
přesvědčen, že by regionální spolupráce 
měla dostat přednost před ostatními 
obchodními a hospodářskými uniemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
David Martin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
hlavní způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti a 
hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
hlavní způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti a 
hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
jakož i násilného náboženského 
extremismu, s nimiž se tyto státy potýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají; měla by být 
rovněž posílena spolupráce v oblasti boje
proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají; podporuje 
pokračování a prohlubování programu 
pro správu hranic BOMCA a programu 
pro boj proti drogám CADAP;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají;

17. opětovně potvrzuje svou podporu 
činnostem zaměřeným na posílení 
regionální spolupráce, neboť ji považuje za 
jediný způsob řešení celé řady potíží 
v oblasti přeshraniční bezpečnosti 
a hospodaření se zdroji a etnických, 
ekologických a rozvojových problémů, 
s nimiž se tyto státy potýkají; domnívá se, 
že pokračování programu pro správu 
hranic je velmi významným nástrojem 
pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že regionální bezpečnost 
je v zájmu jak EU, tak dalších subjektů 
v oblasti, zejména Ruské federace, Číny 
a USA, jež všechny vyjadřují obavy 
z rostoucí nestability a radikalizace 
v regionu, jakož i z propustné hranice 
s Afghánistánem a souvisejícího obchodu 
s drogami;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí přistoupení vypouští se
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Kazachstánu do celní unie s Ruskem 
a Běloruskem a doufá, že se tato unie 
bude rozvíjet směrem k začlenění států 
střední Asie, které k ní ještě nepatří;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí přistoupení 
Kazachstánu do celní unie s Ruskem 
a Běloruskem a doufá, že se tato unie bude 
rozvíjet směrem k začlenění států střední 
Asie, které k ní ještě nepatří;

18. bere na vědomí přistoupení 
Kazachstánu do celní unie s Ruskem 
a Běloruskem a doufá, že tato unie 
nevytvoří překážky regionální spolupráci 
a nebude bránit prohlubování 
dvoustranných vztahů s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. bere na vědomí přistoupení 
Kazachstánu do celní unie s Ruskem 
a Běloruskem a doufá, že se tato unie bude 
rozvíjet směrem k začlenění států střední 
Asie, které k ní ještě nepatří;

18. bere na vědomí přistoupení 
Kazachstánu do celní unie s Ruskem 
a Běloruskem a doufá, že se tato unie bude 
rozvíjet směrem k začlenění států střední 
Asie, které k ní ještě nepatří, jakož i ke 
spolupráci s obchodními partnery z těchto 
zemí;

Or. fr



AM\876126CS.doc 57/91 PE472.027v01-00

CS

Pozměňovací návrh 120
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k propojení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, 
s činnostmi a programy v oblasti dopravy, 
energetiky, obchodu a rozvoje;

19. zdůrazňuje potřebu provázanosti 
přístupu EU k Afghánistánu a strategie 
pro střední Asii, zejména v oblasti 
dopravy, energetiky, obchodu a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k propojení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, s činnostmi 
a programy v oblasti dopravy, energetiky, 
obchodu a rozvoje;

19. vyzývá k prohloubení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, s činnostmi 
a programy v oblasti dopravy, energetiky, 
obchodu a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k propojení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, 
s činnostmi a programy v oblasti dopravy, 
energetiky, obchodu a rozvoje;

19. vyzývá k navázání přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, s cílem 
umožnit lepší kontrolu drogových cest, 
které v Afghánistánu začínají, a k přijetí 
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opatření a programů v oblasti dopravy, 
energetiky, obchodu a rozvoje, a to 
s ohledem na válečnou situaci v zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá k propojení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, s činnostmi 
a programy v oblasti dopravy, energetiky, 
obchodu a rozvoje;

19. vyzývá k propojení přeshraniční 
spolupráce s Afghánistánem, především 
s jeho okrajovými provinciemi, s činnostmi 
a programy v oblasti dopravy, energetiky, 
obchodu, vzdělání a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá EU, aby zaměřila svou 
podporu na boj proti obchodování 
s drogami a lidmi, tedy problémy, jež 
představují hlavní příčinu nestability 
střední Asie, na niž se může zaměřit úsilí 
EU; se znepokojením sleduje vývoj okolo 
této otázky v celém regionu a vyzývá 
k tomu, aby EU podněcovala 
a podporovala přeshraniční úsilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyjadřuje znepokojení z dvojí příčiny 
nárůstu fundamentalistických postojů 
a hnutí, kterou je jednak efekt přelévání 
z Afghánistánu, ale také problematický 
přístup vlád v tomto regionu k lidským 
právům a demokracii; konstatuje, že boj 
proti terorismu je významným prvkem 
strategie EU pro střední Asii;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. vyzývá, aby se podpora reformy 
bezpečnostního sektoru v zemích střední 
Asie dostala do politické agendy na 
schůzích s vedoucími představiteli zemí 
střední Asie a požaduje prošetření oblastí 
reformy bezpečnostního sektoru, jež by 
mohly být v tomto regionu podporovány 
vedle stávajícího úsilí o vybudování 
právního státu a o správu hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. zdůrazňuje potřebu svobodného 
působení misí OBSE a OSN na území 
dotčených zemí, neboť tyto organizace 
jsou zásadní pro poskytnutí tolik potřebné 
pomoci s reformou bezpečnostního 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 19 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19e. lituje, že dohoda o statusu 
Kaspického moře dosud nebyla nalezena, 
a domnívá se, že by EU měla být důsledná 
v prosazování toho, aby země střední Asie, 
jež hraničí s tímto jezerem – Kazachstán 
a Turkmenistán –, byly aktivními 
a otevřenými účastníky jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 19 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19f. vyzývá EU, aby nadále podporovala 
mezilidské kontakty a výměnu v oblasti 
vědy, podnikání a vzdělání; v tomto 
ohledu poukazuje na nedostatky 
v organizaci a uplatňování vzdělávací 
iniciativy EU-střední Asie a naléhá na 
Evropskou komisi, aby se těmito 
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nedostatky zabývala, a to v úzké 
spolupráci s odborníky v oblasti 
vzdělávání a partnery se střední Asie;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kazachstán vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá místopředsedkyni 
Komise/vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
aby nadále vyvíjela tlak na kazašské 
orgány a docílila tak toho, že splní své 
sliby ohledně voleb a svobody sdělovacích 
prostředků, k nimž se zavázaly před svým 
předsednictvím OBSE v roce 2010, 
v souladu se základními závazky 
členských států OBSE a Národním 
plánem pro lidská práva, jejž Kazachstánu 
vláda přijala v roce 2009;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá místopředsedkyni 
Komise/vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
aby nadále vyvíjela tlak na kazašské 
orgány a docílila tak toho, že splní své 
sliby ohledně voleb a svobody sdělovacích 
prostředků, k nimž se zavázaly před svým 
předsednictvím OBSE v roce 2010, 
v souladu se základními závazky členských 
států OBSE a Národním plánem pro lidská 
práva, jejž Kazachstánu vláda přijala v roce 
2009;

20. vyzývá místopředsedkyni 
Komise/vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
aby nadále vyvíjela tlak na kazašské 
orgány a docílila tak toho, že zcela splní 
své sliby ohledně voleb a svobody 
sdělovacích prostředků, k nimž se zavázaly 
před svým předsednictvím OBSE v roce 
2010, v souladu se základními závazky 
členských států OBSE a Národním plánem 
pro lidská práva, jejž Kazachstánu vláda 
přijala v roce 2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá kazašské orgány, aby splnily 
své mezinárodní závazky, včetně těch, 
které byly přijaty v rámci lidské dimenze 
OBSE;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá  úsilí Kazachstánu o navázání vypouští se
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užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce musí jít ruku 
v ruce se spoluprácí politickou a vycházet 
z politické vůle k uplatňování společných 
hodnot; v souvislosti s tím očekává 
dosažení hmatatelného pokroku v oblasti 
svobody sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v  nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce musí jít ruku 
v ruce se spoluprací politickou a vycházet 
z politické vůle k uplatňování společných 
hodnot; v souvislosti s tím očekává 
dosažení hmatatelného pokroku v oblasti 
svobody sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

21. vítá úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce by měla jít ruku 
v ruce se spoluprací politickou; 
v souvislosti s tím očekává dosažení 
hmatatelného pokroku v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki



PE472.027v01-00 64/91 AM\876126CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce musí jít ruku 
v ruce se spoluprácí politickou a vycházet 
z politické vůle k uplatňování společných 
hodnot; v souvislosti s tím očekává 
dosažení hmatatelného pokroku v oblasti 
svobody sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v  nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

21. vítá úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a nedávné 
zahájení jednání o nové rozšířené dohodě 
o partnerství mezi EU a Kazachstánem
a zdůrazňuje, že hospodářská spolupráce 
musí jít ruku v ruce se spoluprácí 
politickou a vycházet z politické vůle 
k uplatňování společných hodnot; 
v souvislosti s tím očekává dosažení 
hmatatelného pokroku v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v  nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá  úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce musí jít ruku 
v ruce se spoluprácí politickou a vycházet 
z politické vůle k uplatňování společných 
hodnot; v souvislosti s tím očekává 
dosažení hmatatelného pokroku v oblasti 
svobody sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení 
průběhu voleb v  nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

21. vítá  úsilí Kazachstánu o navázání 
užších a pevnějších vztahů s EU a bere na 
vědomí nedávné zahájení jednání o nové 
rozšířené dohodě o partnerství mezi EU 
a Kazachstánem, zdůrazňuje však, že 
hospodářská spolupráce musí jít ruku 
v ruce se spoluprácí politickou a vycházet 
z politické vůle k uplatňování 
a prosazování společných hodnot; 
v souvislosti s tím očekává dosažení 
hmatatelného pokroku v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků, svobody projevu, 
svobody sdružování a shromažďování 
a zlepšení průběhu voleb v  nadcházejících 
parlamentních volbách v roce 2012;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. lituje nedávné převedení dohledu nad 
vězeňskými budovami z ministerstva 
spravedlnosti na ministerstvo vnitra 
a vyzývá kazašskou vládu, aby 
zintenzivnila své úsilí v oblasti prevence 
a nápravy mučení a nelidského, krutého 
a ponižujícího zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. s politováním poukazuje na nedávné 
převedení dohledu nad vězeňskými 
budovami z ministerstva spravedlnosti na 
ministerstvo vnitra a vyzývá kazašskou 
vládu, aby zintenzivnila své úsilí v oblasti 
prevence a nápravy mučení a nelidského, 
krutého a ponižujícího zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyjadřuje politování nad 
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zastrašováním pracovníků ropného 
průmyslu, kteří během léta stávkovali 
v západním Kazachstánu za zvýšení mezd 
a náhrad za nebezpečné pracovní 
podmínky, ze strany donucovacích orgánů 
a společností; vyzývá k neprodlenému 
propuštění Natalye Sokolové, právničky 
nezávislých odborů, která byla odsouzena 
na základě obvinění z „podněcování 
k sociálním nepokojům“, a Achzanata 
Aminova, který byl uvězněn na základě 
obvinění z organizování nezákonných 
schůzek; naléhá na Radu, aby 
s rozhodností nastolila otázku pracovníků 
ropného průmyslu v Kazachstánu se 
všemi dotčenými evropskými společnostmi 
s cílem zastavit veškeré praktiky 
poškozující práva pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
David Martin

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyjadřuje své obavy z pokračujícího 
porušování základních lidských práv, jako 
je právo na svobodu shromažďování 
a právo na spravedlivý proces, o němž 
svědčí nedávné případy stávky ve městě 
Zhanaozen a uvěznění právničky odbodů 
Natalye Sokolové;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyjadřuje znepokojení nad 
skutečností, že Kazachstán přijal zákon 
o opětovné registraci všech náboženských 
subjektů; zdůrazňuje, že to představuje 
dvojí problém: jednak pokud jde 
o omezení svobody svědomí vězňů 
a jednak co se týče zavedení potenciálního 
„honu na čarodějnice“ proti 
náboženským extremistům;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. vybízí Kazachstán, aby deklaroval 
svůj nový závazek vůči iniciativě pro 
transparentnost těžebního průmyslu 
(EITI) a odstranil veškeré právní nebo 
správní překážky pro úspěšné provedení 
této iniciativy; v tomto ohledu vyzývá 
kazašskou vládu, aby přiznala národní 
radě zúčastněných stran – pracovním 
skupinám na kontrolu prování EITI 
sestávajícím z mnoha zúčastněných stran 
– právní status rozhodovacího orgánu 
v rámci mandátu EITI;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kyrgyzstán vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému  pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 
v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby kyrgyzským  orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému  pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému  pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 



AM\876126CS.doc 69/91 PE472.027v01-00

CS

v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby kyrgyzským  orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby kyrgyzským  orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 
v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby kyrgyzským orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 
v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu – s poukazem na 
skutečnost, že Kyrgyzstán je jednou 
z pilotních zemí pro podporu demokracie 
ze strany EU –vyzývá EU, aby 
kyrgyzským orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Hannes Swoboda
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 
v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby kyrgyzským orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění 
demokratických reforem a o přechod ke 
skutečnému pluralitnímu systému; doufá, 
že další pokrok bude zaznamenán 
v průběhu příštích prezidentských voleb, 
které by měly proběhnout v tomto roce; 
upozorňuje však, že k dosažení fungující 
demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí 
a v tomto ohledu vyzývá EU, aby 
kyrgyzským orgánům poskytla pomoc 
v oblasti budování institucí, upevnění 
demokratických postupů, boje proti 
korupci a pronikání organizovaného 
zločinu do Kyrgyzské správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit 
zvláštní výbor, který bude provádět
a sledovat doporučení nezávislé 
mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování 
událostí, k nimž došlo v červnu roku 2010 
v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské 
orgány, aby přijaly nezbytná opatření, 
jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky 
a stabilizace situace a podpoří kulturní 
dialog, dodržování práv menšin a boj proti 
všem formám diskriminace; vyzývá EU, 
aby společně s kyrgyzskými orgány 
a nevládními organizacemi vyvinula 
a uskutečnila programy pomoci EU 
a zaměřené na prevenci konfliktů, 

vypouští se
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usmíření a prevenci  beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit 
zvláštní výbor, který bude provádět 
a sledovat doporučení nezávislé 
mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování 
událostí, k nimž došlo v červnu roku 2010 
v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské 
orgány, aby přijaly nezbytná opatření, 
jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky 
a stabilizace situace a podpoří kulturní 
dialog, dodržování práv menšin a boj proti 
všem formám diskriminace; vyzývá EU, 
aby společně s kyrgyzskými orgány 
a nevládními organizacemi vyvinula 
a uskutečnila programy pomoci EU 
a zaměřené na prevenci konfliktů, usmíření 
a prevenci  beztrestnosti;

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit 
zvláštní výbor, který bude provádět 
a sledovat doporučení nezávislé 
mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování 
událostí, k nimž došlo v červnu roku 2010 
v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské 
orgány, aby přijaly nezbytná opatření, 
jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky, 
zmírnění etnického nacionalismu
a stabilizace situace a podpoří kulturní 
dialog, dodržování práv menšin a boj proti 
všem formám diskriminace, a to mimo jiné 
prostřednictvím zahájení skutečné soudní 
a policejní reformy jakožto předpokladu 
pro prevenci porušování lidských práv, 
jako je mučení a další formy policejního 
zneužívání; vyzývá EU, aby společně 
s kyrgyzskými orgány a nevládními 
organizacemi vyvinula a uskutečnila 
programy pomoci EU a zaměřené na 
prevenci konfliktů, usmíření a prevenci 
beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit 
zvláštní výbor, který bude provádět 
a sledovat doporučení nezávislé 
mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování 
událostí, k nimž došlo v červnu roku 2010 
v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské 
orgány, aby přijaly nezbytná opatření, 
jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky 
a stabilizace situace a podpoří kulturní 
dialog, dodržování práv menšin a boj proti 
všem formám diskriminace; vyzývá EU, 
aby společně s kyrgyzskými orgány 
a nevládními organizacemi vyvinula 
a uskutečnila programy pomoci EU 
a zaměřené na prevenci konfliktů, usmíření 
a prevenci  beztrestnosti;

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit 
zvláštní výbor, který bude provádět 
a sledovat doporučení nezávislé 
mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování 
událostí, k nimž došlo v červnu roku 2010 
v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské 
orgány, aby přijaly nezbytná opatření, 
jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky
a stabilizace situace a podpoří kulturní 
dialog, dodržování práv menšin a boj proti 
všem formám diskriminace, a to mimo jiné 
prostřednictvím zahájení skutečné soudní 
a policejní reformy jakožto předpokladu 
pro prevenci porušování lidských práv, 
jako je mučení a další formy policejního 
zneužívání; vyzývá EU, aby společně 
s kyrgyzskými orgány a nevládními 
organizacemi vyvinula a uskutečnila 
programy pomoci EU a zaměřené na 
prevenci konfliktů, usmíření a prevenci 
beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tádžikistán vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou 
mírou korupce a hrozbou oddělení 
jednotlivých regionů a prohloubeno 
zoufalými hospodářskými a sociálními 
podmínkami;vyzývá proto k zaujetí 
alternativního přístupu založeného na 
bezpečnosti osob a na alternativních 
cestách pomoci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými 
hospodářskými a sociálními 
podmínkami;vyzývá proto k zaujetí 
alternativního přístupu založeného na 
bezpečnosti osob a na alternativních 
cestách pomoci;

24. zdůrazňuje klíčovou geopolitickou 
situaci Tádžikistánu pro celý region; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými 
hospodářskými a sociálními 
podmínkami;vyzývá proto EU, aby 
neprodleně podpořila tádžické úsilí 
v těchto oblastech o zlepšení udržitelné 
demokratické veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou 
mírou korupce a hrozbou oddělení 
jednotlivých regionů a prohloubeno 
zoufalými hospodářskými a sociálními 
podmínkami; vyzývá proto k zaujetí 
alternativního přístupu založeného na 
bezpečnosti osob a na alternativních 
způsobech pomoci;

24. vyjadřuje znepokojení nad křehkou 
hospodářskou situací země, politickým 
napětím a zjevnou nedostatečností 
a malou účinností mezinárodní pomoci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými 
hospodářskými a sociálními 
podmínkami;vyzývá proto k zaujetí 
alternativního přístupu založeného na 
bezpečnosti osob a na alternativních 
cestách pomoci;

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce, vlivem organizovaného zločinu 
na veřejnou správu a hrozbou oddělení 
jednotlivých regionů a prohloubeno 
zoufalými hospodářskými a sociálními 
podmínkami;vyzývá proto k zaujetí 
alternativního přístupu založeného na 
bezpečnosti osob a na alternativních 
cestách pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými 
hospodářskými a sociálními podmínkami; 
vyzývá proto k zaujetí alternativního 
přístupu založeného na bezpečnosti osob 
a na alternativních způsobech pomoci;

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké 
míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou 
korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými 
hospodářskými a sociálními podmínkami; 
vyzývá proto k zaujetí alternativního 
přístupu založeného na bezpečnosti osob 
a na alternativních nepeněžních způsobech 
pomoci, které mají za cíl rovněž bránit 
obchodování s drogami přicházejícími 
z Tádžikistánu a Afghánistánu;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. se znepokojením poukazuje na 
omezení svobody projevu a nedávné 
restriktivní změny zákona o náboženství, 
jakož i na nový zákon o rodičovské 
odpovědnosti; vyjadřuje znepokojení nad 
zprávami o mučení osob zadržovaných ve 
vazbě a nad pokračujícím nedostatečným 
přístupem pozorovatelů občanské 
společnosti k místům výkonu vazby; 
vyzývá k tomu, aby byl Mezinárodnímu 
výboru Červeného kříže a mezinárodním 
pozorovatelům umožněn přístup 
k vězeňské správě s cílem zvýšit 
transparentnost a zlepšit dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Hannes Swoboda
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje znepokojení nad zprávami 
o mučení osob zadržovaných ve vazbě 
a nad pokračujícím nedostatečným 
přístupem pozorovatelů občanské 
společnosti k místům výkonu vazby; 
vyzývá k tomu, aby byl Mezinárodnímu 
výboru Červeného kříže a mezinárodním 
pozorovatelům umožněn přístup 
k vězeňské správě s cílem zvýšit 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. upozorňuje na v současné době častá 
propuknutí násilí v regionech 
Tádžikistánu, na velké problémy orgánů 
se získáním kontroly nad situací, na jejich 
výzvy k bezpečnostní podpoře a na 
neochotu mezinárodních partnerů tuto 
podporu poskytnout, a to zčásti vzhledem 
k nedostatečné důvěře v tádžické orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá tádžickou vládu, aby působila 
ve prospěch občanů a vystupovala jako 
důvěryhodná hybná síla pro udržitelnou 
bezpečnost a stabilitu regionu, a to 
prostřednictvím boje proti korupci 
a bránění prorůstání organizovaného 
zločinu do státních struktur, zastavení 
ztráty naléhavě potřebných zdrojů 
v důsledku velmi neprůhledné správy 
finančních prostředků hliníkárny
TALCO, nevyčleňování finančních 
prostředků na zbytné prestižní projekty, 
vyvinutí značného úsilí na zvrácení 
úpadku sociální a fyzické infrastruktury 
země, snah o zabránění nové potravinové 
a energetické krizi a zlepšení respektu 
k politickým, sociálním a náboženským 
právům, mimo jiné s cílem odstranit 
příčiny rozhořčení, frustrace 
a radikalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24d. doporučuje v tomto ohledu tádžické 
vládě, aby si za cíl vytkla dosažení 
pokroku ve výše zmíněných oblastech, 
který umožní zásadní a trvalá zlepšení 
umístění v žebříčku transparentnosti, 
veřejné správy a dalších relevantních 
indexů vypracovávaných mezinárodními 
organizacemi, a vyzývá k přísné 
podmíněnosti podpory EU prostřednictvím 
státních struktur a k intenzivní spolupráci 
s nestátními subjekty jakožto alternativou 
v případě, že fungování tádžických orgánů 
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nedosáhne podstatného zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 24 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24e. vzhledem k tomu, že Tádžikistán je 
jednou z nejchudších zemí regionu, je 
mimořádně důležité, aby veškeré nástroje 
včetně dohody o partnerství sloužily 
výlučně přímému boji proti chudobě 
v souladu s článkem 208 SFEU a aby 
nebyly využívány k prosazení evropských 
energetických a bezpečnostních zájmů;

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. žádá EU o podporu a pomoc, a to 
skrze studie proveditelnosti, odborné 
technické znalosti, v případě potřeby 
půjčky EIB v přiměřené výši, provádění 
projektů menších vodních elektráren 
podél říčních toků a využívání 
alternativních obnovitelných zdrojů 
energie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. žádá EU o podporu a pomoc, a to 
pomocí studie proveditelnosti, odborných 
znalostí, v případě potřeby půjčky EIB 
v přiměřené výši, provádění projektů 
menších vodních elektráren podél říčních 
toků a využívání alternativních 
obnovitelných zdrojů energie;

25. žádá EU o podporu a pomoc, a to 
pomocí studie proveditelnosti a odborných 
znalostí, provádění projektů menších 
vodních elektráren podél říčních toků 
a případně využívání alternativních 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Turkmenistán vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti  byly přijaty zákony 
a očekává, že po slovech budou následovat 
činy; v tomto ohledu žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady vybízely k úplnému 
uplatňování nových zákonů a pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 

vypouští se



PE472.027v01-00 80/91 AM\876126CS.doc

CS

a regionálními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti  byly přijaty zákony 
a očekává, že po slovech budou následovat 
činy; v tomto ohledu žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady vybízely k úplnému 
uplatňování nových zákonů a pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;

26. vítá skutečnost, že v politické, 
hospodářské, sociální a vzdělávací oblasti 
byly přijaty zákony, avšak zdůrazňuje, že 
musí následovat komplexní provedení 
opatření; v tomto ohledu žádá Radu 
a vysokou představitelku/místopředsedkyni 
Komise, aby turkmenské úřady vybízely 
k úplnému uplatňování nových zákonů 
a pokračovaly v navazování kontaktů 
s mezinárodními a regionálními 
organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti  byly přijaty zákony 
a očekává, že po slovech budou následovat 
činy; v tomto ohledu žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady vybízely k úplnému 
uplatňování nových zákonů a pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;

26. žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 170
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti  byly přijaty zákony 
a očekává, že po slovech budou následovat 
činy; v tomto ohledu žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady vybízely k úplnému 
uplatňování nových zákonů a pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti  byly přijaty zákony 
a očekává, že po slovech budou následovat 
činy; v tomto ohledu žádá Radu a vysokou 
představitelku/místopředsedkyni Komise, 
aby turkmenské úřady vybízely k úplnému 
uplatňování nových zákonů a aby aktivněji 
spolupracovaly s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti byly přijaty právní 
předpisy, a očekává, že po slovech budou 
následovat činy; v tomto ohledu žádá Radu 
a místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby turkmenské 
úřady vybízely k řádnému uplatňování 
nových právních předpisů a pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi;

26. bere na vědomí skutečnost, že 
v politické, hospodářské, sociální 
a vzdělávací oblasti byly přijaty právní 
předpisy, a očekává, že po slovech budou 
následovat činy; v tomto ohledu žádá Radu 
a místopředsedkyni Komise/vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby turkmenské 
úřady vybízely k řádnému uplatňování 
nových právních předpisů, pokračovaly 
v navazování kontaktů s mezinárodními 
a regionálními organizacemi 
a diverzifikovaly dodávky plynu 
prostřednictvím otevření plynovodu přes 
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Kaspické moře;

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. je zvlášť znepokojen situací 
v Turkmenistánu, kde současné orgány 
systematicky uplatňují represivní politiku 
vůči veškerým formám opozice, 
nezávislým nevládním organizacím 
a zastáncům lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů 
a vězňů svědomí, odstranění všech 
vládních překážek v cestování a povolení 
práce nevládních organizací v zemi;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi;

27. žádá o úplně splnění podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament, přičemž se jedná především 
o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
David Martin

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi;

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s dohodou o partnerství a spolupráci, 
přičemž se jedná především o volný 
a neomezený přístup Mezinárodního 
výboru Červeného kříže, propuštění všech 
politických vězňů a vězňů svědomí, 
odstranění všech vládních překážek 
v cestování a povolení práce nevládních 
organizací v zemi; má za to, že tyto 
podmínky musí být splněny, aby 
Turkmenistán plnil mezinárodní normy, 
jež ratifikoval;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi;

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi; má za to, že 
tyto podmínky musí být splněny, aby 
Turkmenistán plnil mezinárodní normy, 
jež ratifikoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament a jejichž cílem bylo pokročit 
s prozatímní dohodou,  přičemž se jedná 
především o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi;

27. s politováním však přistupuje k tomu, 
že nebyla splněna žádná z podmínek, které 
v únoru roku 2008 stanovil Evropský 
parlament, přičemž se jedná především 
o volný a neomezený přístup 
Mezinárodního výboru Červeného kříže, 
propuštění všech politických vězňů a vězňů 
svědomí, odstranění všech vládních 
překážek v cestování a povolení práce 
nevládních organizací v zemi; má za to, že 
tyto podmínky musí být splněny, aby 
Turkmenistán plnil mezinárodní normy, 
jež ratifikoval;
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Or. en

Pozměňovací návrh 178
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Uzbekistán vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
roku 2010, v nichž byly zrušeny veškeré 
sankce uložené Uzbekistánu a stvrzena 
ochota EU uceleným způsobem posílit 
vztahy s touto zemí; připomíná, že míra 
tohoto zapojení závisí na pokroku 
v Uzbekistánu v oblasti lidských práv, 
demokratizace a právního státu 
a očekává, že Evropská služba pro vnější
činnost a Radu vypracuje postup pro 
kritickou, podmínečnou a soudržnou 
evropskou spolupráci s Uzbekistánem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
roku 2010, v nichž byly zrušeny veškeré 
sankce uložené Uzbekistánu a stvrzena 
ochota EU uceleným způsobem posílit 
vztahy s touto zemí; připomíná, že míra 
tohoto zapojení závisí na pokroku 
v Uzbekistánu v oblasti lidských práv, 
demokratizace a právního státu a očekává, 
že Evropská služba pro vnější činnost 
a Radu vypracuje postup pro kritickou, 
podmínečnou a soudržnou evropskou 
spolupráci s Uzbekistánem;

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
roku 2010, v nichž byly zrušeny veškeré 
sankce uložené Uzbekistánu; zdůrazňuje, 
že vláda dosud nereagovala na žádost EU
o nezávislé vyšetření tragédie ve městě 
Andidžanu; připomíná, že míra tohoto 
zapojení závisí na pokroku v Uzbekistánu 
v oblasti lidských práv, demokratizace 
a právního státu a očekává, že Evropská 
služba pro vnější činnost a Radu vypracuje 
postup pro kritickou, podmínečnou 
a soudržnou evropskou spolupráci 
s Uzbekistánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
David Martin

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
roku 2010, v nichž byly zrušeny veškeré 
sankce uložené Uzbekistánu a stvrzena 
ochota EU uceleným způsobem posílit 
vztahy s touto zemí; připomíná, že míra 
tohoto zapojení závisí na pokroku 
v Uzbekistánu v oblasti lidských práv, 
demokratizace a právního státu a očekává, 
že Evropská služba pro vnější činnost 
a Radu vypracuje postup pro kritickou, 
podmínečnou a soudržnou evropskou 
spolupráci s Uzbekistánem;

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
roku 2010, v nichž byly zrušeny veškeré 
sankce uložené Uzbekistánu; připomíná, 
že vláda dosud nereagovala na žádost EU
o nezávislé vyšetření tragédie ve městě 
Andidžanu; připomíná, že míra tohoto 
zapojení závisí na pokroku v Uzbekistánu 
v oblasti lidských práv, demokratizace 
a právního státu a očekává, že Evropská 
služba pro vnější činnost a Radu vypracuje 
postup pro kritickou, podmínečnou 
a soudržnou evropskou spolupráci 
s Uzbekistánem;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
2010, v nichž byly zrušeny veškeré sankce 
uložené Uzbekistánu a stvrzena ochota EU 
uceleným způsobem posílit vztahy s touto 
zemí; připomíná, že míra tohoto zapojení 
závisí na pokroku v Uzbekistánu v oblasti 
lidských práv, demokratizace a právního 
státu, a očekává, že Evropská služba pro 
vnější činnost a Radu vypracují postup pro 
kritickou, podmínečnou a soudržnou 
evropskou spolupráci s Uzbekistánem;

28. bere na vědomí závěry Rady z října 
2010, v nichž byly zrušeny veškeré sankce 
uložené Uzbekistánu a stvrzena ochota EU 
uceleným způsobem posílit vztahy s touto 
zemí; připomíná, že míra tohoto zapojení 
závisí na pokroku v Uzbekistánu v oblasti 
lidských práv, demokratizace a právního 
státu a boje proti obchodování s drogami, 
a očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost a Radu vypracují postup pro
kritickou, podmínečnou a soudržnou 
evropskou spolupráci s Uzbekistánem;

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poukazuje na znepokojení MOP 
a zástupců pracovníků, zaměstnavatelů 
a nevládních organizací, pokud jde 
o přetrvávající využívání nucené dětské 
práce v uzbeckém bavlnářském průmyslu; 
vyzývá uzbecké orgány, aby 
spolupracovaly s MOP a poskytly jí 
neomezený přístup ke sledování sklizně 
bavlny;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poukazuje na znepokojení MOP 
a zástupců pracovníků, zaměstnavatelů 
a nevládních organizací, pokud jde 
o přetrvávající využívání státem 
schvalované nucené dětské práce 
v uzbeckém bavlnářském průmyslu; 
vyzývá uzbecké orgány, aby 
spolupracovaly s MOP a poskytly jí 
neomezený přístup ke sledování sklizně 
bavlny;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
David Martin

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. poukazuje na znepokojení MOP 
a zástupců pracovníků, zaměstnavatelů 
a nevládních organizací, pokud jde 
o přetrvávající využívání státem 
organizované nucené dětské práce 
v uzbeckém bavlnářském průmyslu; 
vyzývá uzbecké orgány, aby 
spolupracovaly s MOP a poskytly jí 
neomezený přístup ke sledování sklizně 
bavlny;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje politování nad nedávným 
rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít 
úřad Human Rights Watch v Taškentu, 
a vyzývá je, aby národním 
a mezinárodním nevládním  organizacím 
umožnily neomezeně se pohybovat 
a působit po celé zemi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje politování nad nedávným 
rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít 
úřad Human Rights Watch v Taškentu, 
a vyzývá je, aby národním 
a mezinárodním nevládním  organizacím 
umožnily neomezeně se pohybovat 
a působit po celé zemi;

29. vítá uzbecké právní závazky s cílem 
umožnit vnitrostátním a mezinárodním 
nevládním organizacím neomezený 
přístup do země a působení na celém jejím 
území; očekává udržitelné a soudržné 
uplatňování; vyjadřuje v tomto ohledu 
politování nad nedávným rozhodnutím
uzbeckých orgánů uzavřít úřad Human 
Rights Watch v Taškentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje politování nad nedávným 
rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít 
úřad Human Rights Watch v Taškentu, 
a vyzývá je, aby národním a mezinárodním 

29. je znepokojen nedávným rozhodnutím 
uzbeckých orgánů uzavřít úřad Human 
Rights Watch v Taškentu, připomíná jim 
jejich závazky vůči OBSE a vyzývá je, aby 



PE472.027v01-00 90/91 AM\876126CS.doc

CS

nevládním  organizacím umožnily 
neomezeně se pohybovat a působit po celé 
zemi;

národním a mezinárodním nevládním 
organizacím umožnily neomezeně se 
pohybovat a působit po celé zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
David Martin

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje politování nad nedávným 
rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít 
úřad Human Rights Watch v Taškentu, 
a vyzývá je, aby národním a mezinárodním 
nevládním  organizacím umožnily 
neomezeně se pohybovat a působit po celé 
zemi;

29. vyjadřuje politování nad nedávným 
rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít 
úřad Human Rights Watch v Taškentu, 
a vyzývá je, aby národním a mezinárodním 
nevládním organizacím a pozorovatelům 
umožnily neomezeně se pohybovat 
a působit po celé zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. znovu opakuje své znepokojení ze 
zpráv o pokračujícím využívání nucené 
dětské práce v uzbeckém bavlnářském 
průmyslu a naléhá na uzbecké orgány, 
aby přijaly monitorovací misi MOP na 
vysoké úrovni s cílem posoudit situaci na 
místě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. je znepokojen využíváním nucené 
dětské práce, zejména v oblasti 
zemědělství, a naléhá na uzbeckou vládu, 
aby vypracovala, zavedla a monitorovala 
skutečné politiky pro trvalé odstranění 
nucené dětské práce; vyzývá Evropskou 
unii, aby podpořila uzbeckou vládu v jejím 
úsilí v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi.

30. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi, EEAS, 
zvláštnímu zástupci EU pro střední Asii 
a vládám a parlamentům Kazachstánu, 
Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, 
Turkmenistánu a Uzbekistánu.

Or. en


