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12. 5. 2010 A7-0123/3 

Pozměňovací návrh  3 

Evgeni Kirilov 

za skupinu S&D 
Anna Ibrisagic 

za skupinu PPE 
Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

Nezbytnost evropské strategie pro jižní Kavkaz 
2009/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je vážně znepokojen skutečností, že 
stovky tisíc uprchlíků a vnitřně vysídlených 
osob, které uprchly ze svých domovů 
v průběhu či v důsledku války v Náhorním 
Karabachu, jsou stále bez domova a je jim 
odpíráno právo na návrat, právo na 
vlastnictví a na osobní bezpečnost; vyzývá 
všechny strany, aby jednoznačně 
a bezpodmínečně uznaly tato práva 
i potřebu jejich okamžitého uplatnění 
a vyřešení tohoto problému, při němž bude 
dodrženo mezinárodní právo; v této 
souvislosti požaduje stažení arménské 
armády ze všech okupovaných území 
Ázerbájdžánu a umožnění návratu 
vysídlených osob a žádá mezinárodní 

jednotky, aby byly organizovány podle 
Charty OSN s cílem poskytnout 
v přechodném období nezbytné 
bezpečnostní záruky, aby se vysídlené 
osoby mohly vrátit do svých domovů a aby 
se zabránilo dalším konfliktům 
způsobeným bezdomovectvím; vyzývá 
arménské a ázerbájdžánské orgány 
a představitele příslušných komunit, aby 
projevily svůj závazek vytvořit mírové 
vztahy mezi etniky prostřednictvím 
praktické přípravy návratu vysídlených 

8. je vážně znepokojen skutečností, že 
statisíce uprchlíků a vnitřně vysídlených 
osob, které uprchly ze svých domovů 
v průběhu či v důsledku války v Náhorním 
Karabachu, jsou jim odpírána jejich práva, 
včetně práva na návrat, práva na 
vlastnictví a práva na osobní bezpečnost; 
vyzývá všechny strany, aby jednoznačně 
a bezpodmínečně uznaly tato práva 
i potřebu jejich okamžitého uplatnění 
a vyřešení tohoto problému, při němž bude 
dodrženo mezinárodní právo; v této 
souvislosti požaduje stažení arménské 
armády ze všech okupovaných území 
Ázerbájdžánu a rozmístění mezinárodních 
jednotek, které budou organizovány podle 
Charty OSN, s cílem poskytnout 
v přechodném období nezbytné 
bezpečnostní záruky, které zajistí bezpečí 
obyvatelům Náhorního Karabachu 

a umožní vysídleným osobám vrátit se do 
svých domovů zabránit dalším konfliktům 
způsobeným bezdomovectvím; vyzývá 
arménské a ázerbájdžánské orgány 
a představitele příslušných komunit, aby 
projevily svůj závazek vytvořit mírové 
vztahy mezi etniky prostřednictvím 
praktické přípravy návratu vysídlených 
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osob; domnívá se, že situace vnitřně 
vysídlených osob a uprchlíků by se měla 
řešit v souladu s mezinárodními normami, 
mimo jiné s ohledem na nedávné 
doporučení PACE č. 1877(2009) nazvané 
„Zapomenutí Evropané: ochrana lidských 
práv dlouhodobě vysídlených osob“ 
(„Europe’s forgotten people: protecting the 
human rights of long-term displaced 

persons“); 

osob; domnívá se, že situace vnitřně 
vysídlených osob a uprchlíků by se měla 
řešit v souladu s mezinárodními normami, 
mimo jiné s ohledem na nedávné 
doporučení PACE č. 1877(2009) nazvané 
„Zapomenutí Evropané: ochrana lidských 
práv dlouhodobě vysídlených osob“ 
(„Europe’s forgotten people: protecting the 
human rights of long-term displaced 

persons“); 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0123/4 

Pozměňovací návrh  4 

Evgeni Kirilov 

za skupinu S&D 
Anna Ibrisagic 

za skupinu PPE 
Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

Nezbytnost evropské strategie pro jižní Kavkaz 
2009/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. znovu opakuje bezpodmínečnou 
podporu územní celistvosti 
a neporušitelnosti mezinárodně uznaných 
hranic Gruzie a podporuje pokračující 
snahy, které vyvíjejí gruzínské orgány 
k dosažení urovnání vnitřních sporů 
v Abcházii a Jižní Osetii; vítá zprávu 
Tagliaviniové a podporuje její hlavní 
zjištění a závěry; očekává, že rozsáhlý 
faktografický materiál uvedený v této 
zprávě může být využit pro účely žaloby 
u Mezinárodního trestního soudu i ze 
strany jednotlivců pro porušení Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod; podporuje mandát 
pozorovatelské mise EU (EUMM); žádá 
o jeho další rozšíření a jeho plné 
vykonávání; konstatuje, že Rusko a de 
facto orgány okupovaných území, které 
jsou pod faktickou kontrolou Ruska, 

blokují zčásti jeho vykonávání; 

13. znovu opakuje bezpodmínečnou 
podporu suverenity, územní celistvosti 
a neporušitelnosti mezinárodně uznaných 
hranic Gruzie a žádá Rusko, aby je 
respektovalo; vyzývá gruzínské orgány, 
aby nadále usilovaly o dosažení urovnání 
vnitřních sporů v Abcházii a Jižní Osetii, 
se kterými se Gruzie potýká; vítá zprávu 
Heidi Tagliaviniové a podporuje její hlavní 
zjištění a závěry; očekává, že rozsáhlý 
faktografický materiál uvedený v této 
zprávě lze využít pro účely žaloby 
u Mezinárodního trestního soudu i ze 
strany jednotlivců pro porušení Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod; podporuje mandát 
pozorovatelské mise EU (EUMM) a žádá 
o jeho další prodloužení; vyzývá Rusko 
a de facto orgány odtržených oblastí 
Abcházie a Jižní Osetie, aby přestaly 

blokovat vykonávání některých částí 

mandátu; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0123/5 

Pozměňovací návrh  5 

Evgeni Kirilov 

za skupinu S&D 
Anna Ibrisagic 

za skupinu PPE 
Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

Nezbytnost evropské strategie pro jižní Kavkaz 
2009/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. domnívá se, že svoboda projevu je 
základní právo a zásada a že úloha 
sdělovacích prostředků je zásadní, 
a zdůrazňuje, že sdělovací prostředky musí 
být svobodné a nezávislé; je znepokojen 
tím, že v zemích jižního Kavkazu jsou 
sdělovací prostředky vystaveny omezování 
svobody projevu a nedostatečné pluralitě, 
a vyzývá příslušné orgány, aby obojí 
zajistily; vyjadřuje hluboké politování nad 
pokračujícím obtěžováním a zastrašováním 
profesionálů v oblasti sdělovacích 
prostředků a nad útoky, mučením 
a špatným zacházením novinářů; domnívá 
se, že samoregulovací zásady 
a mechanismy jsou důležitým prvkem 
svobody projevu, který je nutno posílit 
kompetentními profesionálními orgány; 
– je znepokojen útoky na novináře 
v Arménii a zejména dosud trvajícím 
zadržováním opozičního aktivisty 
a novináře Nikoly Pašiniana, a to navzdory 
kladně přijaté amnestii dne18. června 
2009; 
– vyjadřuje nadále obavy nad zhoršením 
mediálního klimatu v Ázerbájdžánu; i když 
vítá milost prezidenta pro 99 vězňů, která 

23. domnívá se, že svoboda projevu je 
základní právo a zásada a že úloha 
sdělovacích prostředků je zásadní, 
a zdůrazňuje, že sdělovací prostředky musí 
být svobodné a nezávislé; je znepokojen 
tím, že v zemích jižního Kavkazu dochází 
k omezování svobody projevu a neexistuje 
pluralita sdělovacích prostředků, a vyzývá 
příslušné orgány, aby obojí zajistily; 
vyjadřuje hluboké politování nad 
pokračujícím obtěžováním a zastrašováním 
odborníků působících v oblasti sdělovacích 
prostředků a nad útoky a mučením 
novinářů a špatným zacházením s nimi; 
domnívá se, že samoregulační zásady 
a mechanismy jsou důležitým prvkem 
svobody projevu, který by profesní 
organizace měly posílit; 
– je znepokojen útoky na novináře 
v Arménii a zejména dosud trvajícím 
zadržováním opozičního aktivisty 
a novináře Nikoly Pašiniana, a to navzdory 
amnestii ze dne18. června 2009, která byla 
pozitivně přijata; 
– vyjadřuje nadále obavy nad zhoršením 
mediální atmosféry v Ázerbájdžánu; i když 
vítá milost prezidenta pro 99 vězňů, která 
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byla udělena dne 25. prosince 2009, 
vyjadřuje politování nad zadržením 
a odsouzením dvou mladých aktivistů 
a bloggerů - Emina Milliho a Adnana 
Hadžizadeho; žádá proto jejich propuštění;  
– žádá gruzínské orgány, aby vyjasnily 
situaci ohledně vlastnictví sdělovacích 
prostředků a udělování licencí sdělovacím 
prostředkům; bere na vědomí iniciativu 
gruzínského parlamentu s cílem rozšířit 
radu pro veřejné vysílání o více zástupců 
opozice a občanské společnosti a očekává, 
že v tomto ohledu bude dosaženo 
výsledků; 
 

byla udělena dne 25. prosince 2009, a 62 
vězňů, která byla udělena dne 17. března 

2010, vyjadřuje politování nad zadržením 
a odsouzením dvou mladých aktivistů 
a bloggerů - Emina Milliho a Adnana 
Hadžizadeho; žádá proto jejich propuštění; 
– žádá gruzínské orgány, aby vyjasnily 
situaci ohledně vlastnictví sdělovacích 
prostředků a udělování licencí v oblasti 
sdělovacích prostředků; bere na vědomí 
iniciativu gruzínského parlamentu s cílem 
rozšířit radu pro veřejné vysílání o více 
zástupců opozice a občanské společnosti 
a očekává, že v tomto ohledu bude 
dosaženo výsledků; 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0123/6 

Pozměňovací návrh  6 

Evgeni Kirilov 

za skupinu S&D 
Anna Ibrisagic 

za skupinu PPE 
Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

Nezbytnost evropské strategie pro jižní Kavkaz 
2009/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. s uspokojením konstatuje, že 
mezinárodní společenství téměř 
jednomyslně zamítá jednostranné 
prohlášení o nezávislosti Jižní Osetie 
a Abcházie, a vyzývá zúčastněné strany, 
aby respektovaly dohodu o příměří z roku 
2008 a aby zaručily bezpečnost a volný 
přístup pracovníků EUMM na místě, 
a vyzývá Rusko, aby ctilo svůj závazek 
a stáhlo své jednotky na pozice, které 
zaujímaly před vypuknutím války v srpnu 
2008; 

14. s uspokojením konstatuje, že 
mezinárodní společenství téměř 
jednomyslně zamítá jednostranné vyhlášení 
nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie; lituje 
skutečnosti, že Ruská federace uznala 

nezávislost Abcházie a Jižní Osetie, což je 

v rozporu s mezinárodními právními 

předpisy; a vyzývá všechny zúčastněné 
strany, aby respektovaly dohodu o příměří 
z roku 2008 a aby zaručily bezpečnost 
a volný přístup pracovníků EUMM na 
místě, a vyzývá Rusko, aby ctilo svůj 
závazek a stáhlo své jednotky na pozice, 
které zaujímaly před vypuknutím války 
v srpnu 2008;  
 

Or. en 
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12. 5. 2010 A7-0123/7 

Pozměňovací návrh  7 

Evgeni Kirilov 

za skupinu S&D 
Anna Ibrisagic 

za skupinu PPE 
Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0123/2010 

Evgeni Kirilov 

Nezbytnost evropské strategie pro jižní Kavkaz 
2009/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. žádá Rusko, aby respektovalo 
svrchovanost a územní celistvost 

Gruzínské republiky 

a neporušitelnost jejích mezinárodně 

uznaných hranic, a proto rozhodně 

odsuzuje uznání nezávislosti odtržených 

regionů Jižní Osetie a Abcházie ze strany 

Ruské federace, které je v rozporu 

s mezinárodním právem; s vážnými 

obavami bere na vědomí dohodu mezi 
Ruskou federací a de facto orgány 
Abcházie ze 17. února 2010 o zřízení 
ruské vojenské základny v Abcházii bez 
souhlasu gruzínské vlády a konstatuje, že 
tato dohoda je v rozporu s dohodami 
o příměří z 12. srpna a 8. září 2008; 

15. s obavami bere na vědomí dohodu mezi 
Ruskou federací a de facto orgány 
Abcházie zřídit ruskou vojenskou 
základnu v Abcházii bez souhlasu 
gruzínské vlády a konstatuje, že tato 
dohoda je v rozporu s dohodami o příměří 
z 12. srpna a 8. září 2008; 

 

Or. en 

 
 


