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Predlog spremembe 1
Inese Vaidere

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je, čeprav uzbekistanske oblasti
zatrjujejo, da je praksa zaposlovanja otrok 
pri nabiranju bombaža sedaj omejena le še 
na najstnike, da se te prakse dejansko 
poslužujejo le na zasebnih kmetijah in da 
ne gre za politiko, ki bi jo država 
odobravala, saj je prisilno delo nezakonito 
in ga preganjajo, pritisk zaradi uresničitve 
proizvodnih ciljev v skladu z osrednjimi 
načrti, ki jih določi vlada, v nasprotju z 
vsakršnim izvajanjem zakonodaje na 
ravni lokalnih oblasti,

B. ker so uzbekistanske oblasti izjavile, da 
praksa zaposlovanja otrok pri nabiranju 
bombaža sedaj omejena le še na najstnike, 
da se te prakse dejansko poslužujejo le na 
zasebnih kmetijah in da ne gre za politiko, 
ki bi jo država odobravala, saj je prisilno 
delo nezakonito in ga preganjajo,

Or. en

Predlog spremembe 2
Elisabeth Jeggle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je, čeprav uzbekistanske oblasti 
zatrjujejo, da je praksa zaposlovanja otrok 
pri nabiranju bombaža sedaj omejena le še 
na najstnike, da se te prakse dejansko 
poslužujejo le na zasebnih kmetijah in da 
ne gre za politiko, ki bi jo država 
odobravala, saj je prisilno delo nezakonito 
in ga preganjajo, pritisk zaradi uresničitve 
proizvodnih ciljev v skladu z osrednjimi 
načrti, ki jih določi vlada, v nasprotju z 
vsakršnim izvajanjem zakonodaje na 
ravni lokalnih oblasti,

B. ker so uzbekistanske oblasti izjavile, da 
praksa zaposlovanja otrok pri nabiranju 
bombaža sedaj omejena le še na najstnike, 
da se te prakse dejansko poslužujejo le na 
zasebnih kmetijah in da ne gre za politiko, 
ki bi jo država odobravala, saj je prisilno 
delo nezakonito in ga preganjajo; ker 
morajo proizvodni cilji v skladu z 
osrednjimi načrti povsem ustrezati tem 
zagotovilom, da lahko lokalne oblasti 
dosledno izvajajo zakonodajo ter 
zagotovijo, da kmetom ni treba posegati 
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po delu otrok,

Or. en

Predlog spremembe 3
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je Svet v sklepih o delu otrok z dne 
14. junija 2010 izjavil, da se v celoti 
zaveda vloge in odgovornosti Unije v boju 
za odpravo dela otrok,

Or. en

Predlog spremembe 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker so neodvisni mednarodni opazovalci 
zbrali dovolj dokazov za sklep, da je 
prisilno delo, predvsem prisilno delo 
otrok, sistematična in organizirana 
praksa, ki vključuje izvajanje pritiska na 
učitelje in družine, pri tem pa sodelujejo 
tudi policija in varnostne sile,

C. ker so neodvisni mednarodni opazovalci 
zbrali dokaze o prisilnem delu, predvsem 
prisilnem delu otrok, kot sistematični in 
organizirani praksi, ki vključuje izvajanje 
pritiska na učitelje in družine, pri tem pa 
sodelujejo tudi policija in varnostne sile, 

Or. en

Predlog spremembe 5
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava D a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker je voda v enaindvajsetem stoletju 
pomemben vir, zato bi morala biti njeno 
ohranjanje prednostna naloga; ker je 
proizvodnja bombaža v Uzbekistanu 
zaradi slabih okoljskih standardov in 
nezadostne namakalne infrastrukture v 
letih 1990–2008 povzročila precejšnje 
zmanjšanje Aralskega jezera, 

Or. en

Predlog spremembe 6
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (-i) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(-i) priporoča, da se upošteva samokritika 
o odnosih Unije z avtokratskimi režimi, ki 
je vzplamtela zaradi arabske pomladi, ter 
zagotovi, da strateški interesi Unije do 
Uzbekistana zaradi surovin ter vojne v 
Afganistanu ne bodo več povzročali, da 
Unija zamiži na eno oko, ko gre za kršitve 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (i) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) opozarja uzbekistanske oblasti, da so 
načela človekovih pravic zapisana v 

(i) opozarja uzbekistanske oblasti, da so 
načela človekovih pravic zapisana v 
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besedilu ustave Republike Uzbekistan ter 
da je ta država podpisala in ratificirala 
večino konvencij ZN o človekovih 
pravicah, civilnih in političnih pravicah ter 
pravicah otrok, da pa se navedeni uradni 
pravni akti v državi, ki v praksi ostaja ena 
najbolj represivnih diktatur na svetu, še 
zdaleč ne izvajajo;

besedilu ustave Republike Uzbekistan ter 
da je ta država podpisala in ratificirala 
večino konvencij ZN o človekovih 
pravicah, civilnih in političnih pravicah ter 
pravicah otrok, da pa je treba v državi, ki 
je šele začela dolgotrajen postopek 
demokratizacije, začeti učinkovito izvajati 
navedene uradne pravne akte; v splošnem 
pozdravlja pozitivna prizadevanja 
Uzbekistana pri spodbujanju splošnih 
človekovih pravic in dobrega upravljanja;  

Or. en

Predlog spremembe 8
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (i)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(i) opozarja uzbekistanske oblasti, da so 
načela človekovih pravic zapisana v 
besedilu ustave Republike Uzbekistan ter 
da je ta država podpisala in ratificirala 
večino konvencij ZN o človekovih 
pravicah, civilnih in političnih pravicah ter 
pravicah otrok, da pa se navedeni uradni 
pravni akti v državi, ki v praksi ostaja ena 
najbolj represivnih diktatur na svetu, še 
zdaleč ne izvajajo;

(i) opozarja uzbekistanske oblasti, da se, 
čeprav so načela človekovih pravic 
vključena v besedilo ustave Republike 
Uzbekistan ter je ta država podpisala in 
ratificirala večino konvencij ZN o 
človekovih pravicah, civilnih in političnih 
pravicah ter pravicah otrok, navedeni 
uradni pravni akti v državi, ki v praksi 
ostaja ena najbolj represivnih diktatur na 
svetu, še zdaleč ne izvajajo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (ia) (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ia) poudarja, kako pomembna so načela 
demokracije in človekovih pravic v 
Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, 
ter opozarja, da je Unija obvezana razširiti 
in poglobiti dvostranske odnose z 
Uzbekistanom, ki zajemajo trgovino, 
načela demokracije, človekove in temeljne 
pravice ter načela pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (ib) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ib) poudarja, kako pomembni so odnosi 
med Unijo in Uzbekistanom na podlagi 
Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, 
ter opozarja, da je Unija obvezana 
dodatno poglobiti dvostranske odnose z 
Uzbekistanom, ki zajemajo trgovino, pa 
tudi vsa področja, povezana z načeli 
demokracije, pravno državo ter 
spoštovanjem človekovih in temeljnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 11
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (ic) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ic) poudarja, da uzbekistanska vlada
ravna v nasprotju z zaključki s srečanja 
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ministrov Evropske unije in osrednje Azije 
v Taškentu 7. aprila 2011, na katerem sta 
„obe strani opozorili, da je razvoj močne 
civilne družbe eden osrednjih delov 
razvoja demokracije“;

Or. en

Predlog spremembe 12
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (id) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(id) ostro obsoja prakso prisilnega dela 
otrok in poudarja, kako pomembni so 
mednarodni opazovalci, predvsem 
Mednarodna organizacija dela in 
UNICEF;

Or. en

Predlog spremembe 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (ie) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ie) poudarja, kako pomembno je, da 
mednarodni opazovalci, predvsem 
Mednarodna organizacija dela in 
UNICEF, še naprej spremljajo razvoj 
razmer na področju prisilnega dela v 
Uzbekistanu, pa tudi v drugih državah 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Elisabeth Jeggle
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Osnutek mnenja
Člen 1 – točka (ii )

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ii) podpira zahtevo Mednarodne 
organizacije dela, da je treba preučiti 
okoliščine v zvezi z domnevno 
razširjenostjo prakse prisilnega dela, zlasti 
prisilnega dela otrok, pri obiranju 
bombaža, čeprav uzbekistanska 
zakonodaja in mednarodne konvencije, ki 
jih je Uzbekistan ratificiral, uradno 
prepovedujejo tovrstno prakso;

(ii) podpira zahtevo Mednarodne 
organizacije dela, da je treba preučiti 
okoliščine v zvezi z domnevno 
razširjenostjo prakse prisilnega dela, zlasti 
prisilnega dela otrok pri obiranju bombaža;
v tem oziru vztraja pri tem, da mora 
uzbekistanska vlada dosledno izvajati 
uradno prepoved tovrstne prakse, kakor 
navajajo uzbekistanska zakonodaja in 
mednarodne konvencije, ki jih je 
Uzbekistan ratificiral; poudarja, da je 
treba oblikovati reforme za posodobitev in 
motorizacijo kmetijskega sektorja, s čimer 
bi znatno prispevali k odpravi prisilnega 
dela otrok;

Or. en

Predlog spremembe 15
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Člen 1 – točka (iia) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iia) poziva predsednika Uzbekistana 
Islama Karimova, naj v državo spusti 
opazovalno misijo Mednarodne 
organizacije dela, ki bi obravnavala 
problematiko dela otrok; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Inese Vaidere

Osnutek mnenja
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Odstavek 1 – točka (iib) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iib) poziva uzbekistansko vlado, naj 
sprejme proizvodne cilje v skladu z 
osrednjimi načrti, ki bi upoštevali sedanjo 
omejitev virov in ki ne bi ovirali 
doslednega izvajanja zakonodaje o 
prisilnem delu;

Or. en

Predlog spremembe 17
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iic) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iic) obsoja odločitev o razveljavitvi 
registracije pisarne nevladne organizacije 
Human Rights Watch, ki jo je pred 
kratkim sprejela uzbekistanska vlada, pa 
tudi nenehno vladno oviranje dejavnosti 
drugih nevladnih organizacij, dejavnih na 
področju človekovih pravic, pravic 
delavcev in varstva okolja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iid) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iid) zahteva, da se določi rok, do katerega 
se morajo končati kršitve človekovih 
pravic, pri katerih gre za kršitev člena 2 
Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 
med EU in Uzbekistanom, ali pa prekine 
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izvajanje sporazuma, s čimer bi preprečili, 
da bi se navedeno partnerstvo sprevrglo v 
sostorilstvo; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iie) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iie) ne tolerira več tega, da je Uzbekistan 
še zmeraj precej oddaljen od utrjene 
demokracije, čeprav Sporazum o 
partnerstvu in sodelovanju velja že 
petnajst let, in zahteva, da se z 
Uzbekistanom stopi v pogajanja o 
konkretnih ukrepih in časovnem načrtu 
za vzpostavitev demokratičnih struktur v 
državi; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iif) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iif) želi, da se s spodbujanjem pristopa od 
spodaj navzgor ter podporo organizacijam 
civilne družbe in medijem dejavno 
prispeva k izboljšanju razmer na področju 
socialnih, gospodarskih in človekovih 
pravic prebivalstva te države, da bi 
vzpostavili trajen proces demokratizacije;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iig) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iig) zahteva, da se pritisne na sedanji 
režim, da bi obvarovali naravne vire in 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 22
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iih) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iih) zahteva, da se pri dodeljevanju ali 
odvzemanju statusa sistema splošnih 
preferencialov ukinejo dvojna merila ter 
da se sproži uradna preiskava o tem, ali 
Uzbekistan upošteva status sistema 
splošnih preferencialov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka (iii)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(iii) priporoča, da se o odobritvi tega 
protokola v Parlamentu glasuje šele potem, 
ko bodo mednarodni opazovalci, predvsem 

(iii) priporoča, da se o odobritvi tega 
protokola v Parlamentu glasuje šele, ko bo 
uzbekistanska vlada predstavila akcijski 
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Mednarodna organizacija dela in UNICEF, 
potrdili, da je bila ta praksa resnično 
povsem odpravljena na nacionalni, 
provincialni (viloyat) in lokalni ravni, in 
sicer na trajen in preverljiv način, in da 
Uzbekistan zagotavlja vse elemente in 
pripomočke za preverjanje razmer.

načrt s konkretnimi ukrepi in pokazala 
odločno zavezanost boljšemu izvajanju 
zakonodaje proti prisilnemu delu in delu 
otrok, ki ogroža njihovo zdravje, 
izobraževanje in redno prisotnost v šoli; v 
zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, 
da mednarodni opazovalci, predvsem 
Mednarodna organizacija dela in UNICEF, 
izvajajo natančen in neoviran nadzor, za 
katerega imajo popolno dovoljenje 
uzbekistanskih državnih oblasti. 

Or. en


