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8.12.2010 A7-0339/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Qa (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Qa. so zreteľom na svoje uznesenie 
z 25. novembra 2010 o situácii v Západnej 
Sahare1, 

 

Or. en 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0443. 
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8.12.2010 A7-0339/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 6 (nový) a odsek 66a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Práva lesbických žien, homosexuálnych 
mužov, bisexuálov a transsexuálov 

 66a. vzhľadom na to, že v roku 2009 došlo 
na celom svete k početným porušeniam 
ľudských práv lesbických, 
homosexuálnych, bisexuálnych 
a transrodových osôb, víta skutočnosť, že 
pracovná skupina pre ľudské práva Rady 
Európskej únie schválila súbor nástrojov 
na presadzovanie a ochranu všetkých 
ľudských práv lesbických žien, 
homosexuálnych mužov, bisexuálov 
a transsexuálov; vyzýva delegácie EÚ 
a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 
aby plne vykonávali usmernenia 
obsiahnuté v súbore nástrojov; 

Or. en 



 

AM\851239SK.doc  PE450.521v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.12.2010 A7-0339/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti 

2010/2202(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 75a. víta rezolúciu Rady OSN pre ľudské 
práva zo 16. júna 2009 o úmrtnosti 
a chorobnosti matiek, ktorým sa dá 
predchádzať, a o ľudských právach, 
v ktorej sa požadujú naliehavé kroky 
v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia 
s cieľom zabrániť zbytočným úmrtiam 
žien počas tehotenstva a pôrodu; 
konštatuje, že členské štáty EÚ túto 
rezolúciu podporili, a vyzýva ich, aby 
účinne presadzovali ochranu ľudských 
práv žien a dievčat, najmä ich právo na 
život, právo na rovnosť v dôstojnosti, 
právo na vzdelávanie, právo na slobodu 
hľadať, dostávať a poskytovať 
informácie, právo využívať výhody 
vedeckého pokroku, právo na 
nediskrimináciu a na maximálnu možnú 
úroveň telesného a duševného zdravia 
vrátane sexuálneho a reprodukčného 
zdravia; 

Or. en 

 

 


