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8.12.2010 A7-0339/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 1a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. poukazuje na to, že hospodárske 
a sociálne práva tvoria neoddeliteľnú 
súčasť ľudských práv od prijatia 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
v roku 1948; domnieva sa, že úlohou Únie 
je pomáhať pri ich vykonávaní 
v najmenej rozvinutých a rozvojových 
krajinách, s ktorými podpísala 
medzinárodné dohody vrátane 
obchodných dohôd; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

35. víta podporu, ktorú Európska únia 
venuje iniciatívam OSN a iných 
medzinárodných fór, ktoré presadzujú 
dekriminalizáciu homosexuality; vyzýva 
Európsku úniu, aby pokračovala v podpore 
iniciatív odsudzujúcich porušovanie 
ľudských práv v súvislosti so sexuálnou 
orientáciou a rodovou identitou na 
všetkých medzinárodných fórach 
v koordinácii s rovnako zmýšľajúcimi 
štátmi; 

35. víta podporu, ktorú Európska únia 
venuje iniciatívam OSN a iných 
medzinárodných fór, ktoré presadzujú 
dekriminalizáciu homosexuality; vyzýva 
Európsku úniu, aby pokračovala v podpore 
iniciatív odsudzujúcich porušovanie 
ľudských práv v súvislosti so sexuálnou 
orientáciou a rodovou identitou na 
všetkých medzinárodných fórach 
v koordinácii s rovnako zmýšľajúcimi 
štátmi; poukazuje na to, že politika 
väčšiny štátov vo svete vrátane Únie, čo sa 
týka lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, 
transsexuálnych a transrodových osôb, je 
diskriminačná a porušuje ľudské práva; 
vyzýva preto členské štáty a Úniu, aby 
vykonali nápravu tejto situácie a 
zabezpečili týmto osobám rovnaký prístup 
k zdravotnej starostlivosti a ošetreniu 
vrátane chirurgických zákrokov; vyzýva 
Úniu a členské štáty, aby najmä 
prostredníctvom svojich admisných politík 
venovali osobitnú pozornosť štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
obeťami diskriminácie z dôvodu ich 
sexuálnej orientácie a pohlavia; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 50 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

50. víta osobitné zasadnutia UNHRC 
týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv 
na východe Konžskej demokratickej 
republiky, vplyvu globálnej hospodárskej 
a finančnej krízy na všeobecné 
dodržiavanie a účinné uplatňovanie 
ľudských práv, situácie v oblasti ľudských 
práv na Srí Lanke a na okupovaných 
palestínskych územiach a vo východnom 
Jeruzaleme; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že počas 12. zasadnutia 
UNHRC 16. októbra 2009 členské štáty 
EÚ neboli schopné predložiť spoločnú 
pozíciu, pokiaľ ide o hlasovanie 
o Goldstonovej správe, keď 4 členské štáty 
hlasovali proti, 2 sa zdržali hlasovania a 2 
štáty neboli na hlasovaní prítomné; 
vyzýva členské štáty a všetky relevantné 
inštitúcie EÚ, aby dospeli k užšej politickej 
koordinácii v Rade pre ľudské práva 
a v iných orgánoch OSN; zdôrazňuje, že 
dodržiavanie medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva všetkými stranami 
a za každých okolností zostáva 
nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia 
spravodlivého a dlhodobého mieru 
na Blízkom východe; naliehavo preto 
vyzýva všetky strany, aby splnili rezolúcie 
VZ OSN schválené 5. novembra 2009 a 26. 
februára 2010 tým, že podniknú 
vyšetrovania, ktoré budú v súlade 

50. víta osobitné zasadnutia UNHRC 
týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv 
na východe Konžskej demokratickej 
republiky, vplyvu globálnej hospodárskej 
a finančnej krízy na všeobecné 
dodržiavanie a účinné uplatňovanie 
ľudských práv, situácie v oblasti ľudských 
práv na Srí Lanke a na okupovaných 
palestínskych územiach a vo východnom 
Jeruzaleme; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že počas 12. zasadnutia 
UNHRC 16. októbra 2009 členské štáty 
EÚ neboli schopné predložiť spoločnú 
pozíciu, pokiaľ ide o hlasovanie 
o Goldstonovej správe; vyzýva členské 
štáty a všetky príslušné inštitúcie EÚ, aby 
dospeli k užšej politickej koordinácii 
v Rade pre ľudské práva a v iných 
orgánoch OSN; zdôrazňuje, že 
dodržiavanie medzinárodného práva 
v oblasti ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva všetkými stranami 
a za každých okolností zostáva 
nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia 
spravodlivého a dlhodobého mieru 
na Blízkom východe; naliehavo preto 
vyzýva všetky strany, aby splnili rezolúcie 
VZ OSN schválené 5. novembra 2009 a 26. 
februára 2010 tým, že podniknú 
vyšetrovania, ktoré budú v súlade 
s medzinárodným normami; vyzýva 
vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku 
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s medzinárodným normami; vyzýva 
vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku 
Komisie, aby zaručila, aby sa osoby, ktoré 
porušili medzinárodné právo, zodpovedali 
v súlade so záväzkom EÚ v rámci 
Ženevského dohovoru a prioritou EÚ 
bojovať proti beztrestnosti; 

Komisie, aby zaručila, aby sa osoby, ktoré 
porušili medzinárodné právo, zodpovedali 
v súlade so záväzkom Európskej únie 
v rámci Ženevského dohovoru a prioritou 
Európskej únie bojovať proti beztrestnosti; 
opätovne žiada podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
členské štáty, aby dohliadali na účinné 
uplatňovanie odporúčaní obsiahnutých v 
Goldstonovej správe, a to aj tých, ktoré sa 
týkajú vyvodenia zodpovednosti za všetky 
porušenia medzinárodného práva vrátane 
údajných vojnových zločinov; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Marie-Christine Vergiat 

 
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 115a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 115a. poznamenáva, že v Kolumbii 
naďalej dochádza takmer úplne 
beztrestne k porušovaniu ľudských práv, 
ktoré postihuje mnohé kategórie 
obyvateľstva, čo by mala Únia vziať na 
vedomie pred tým, ako podpíše akúkoľvek 
dohodu o voľnom obchode s touto 
krajinou; dôrazne odsudzuje skutočnosť, 
že spravodajská služba DAS 
uskutočňovala systematické odpočúvanie 
a protizákonné opatrenia zamerané na 
diskreditáciu vysokopostavených sudcov, 
opozičných poslancov a zástancov 
ľudských práv a že táto činnosť sa 
zameriavala aj na poslancov Európskeho 
parlamentu; vyzýva Úniu, aby uplatňovala 
odporúčania týkajúce sa Kolumbie 
uvedené v správe Výboru proti mučeniu 
z roku 2009; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Marie-Christine Vergiat 

 
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 116a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 116a. vyjadruje poľutovanie v súvislosti s 
otvorením rokovaní s niektorými tretími 
krajinami, najmä v oblasti rozšírenia 
partnerstiev medzi Úniou a príslušnými 
krajinami, bez toho, aby sa zohľadnila 
situácia v oblasti demokracie, právneho 
štátu a ľudských práv v týchto tretích 
krajinách (najmä v Líbyi a Tunisku); 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
nevyužíva tieto nadštandardné vzťahy v 
kontexte rôznych svojich partnerstiev na 
to, aby uplatnila všetok svoj vplyv v 
prospech zlepšenia a posilnenia situácie v 
oblasti ľudských práv, právneho štátu a 
demokracie v súlade s doložkami o 
demokracii a ľudských právach 
obsiahnutými v dohodách o pridružení 
medzi Úniou a príslušnými štátmi; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Marie-Christine Vergiat 

 
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 116b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 116b. vyjadruje prekvapenie nad súhrnom 
Komisie týkajúcim sa vykonávania 
európskej susedskej politiky, i keď sa 
v ňom uvádzajú nedostatky, pokiaľ ide o 
sociálnu oblasť, demokraciu a ľudské 
práva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Únia uprednostňuje hospodárske, 
diplomatické a politické záujmy pred 
presadzovaním a dodržiavaním ľudských 
práv, zásad právneho štátu a demokracie, 
a to i napriek doložkám o demokracii 
a ľudských právach v rôznych dohodách 
uzatvorených s tretími krajinami, ktoré sú 
zúčastnenými stranami európskej 
susedskej politiky; vyjadruje znepokojenie 
najmä nad následkami readmisných 
dohôd medzi Úniou a niektorými štátmi, 
predovšetkým v súvislosti s účinnosťou 
práva na azyl; zdôrazňuje, že tieto politiky 
nijako nezohľadňujú skutočnosť, že 
medzinárodná migrácia prebieha najmä 
medzi štátmi (rozvojovými a najmenej 
rozvinutými krajinami) a že táto migrácia 
sa urýchli a zintenzívni v dôsledku zmeny 
klímy; 

Or. fr 



 

AM\851255SK.doc  PE450.521v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
8.12.2010 A7-0339/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 144a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 144a. vyjadruje znepokojenie nad 
prípadmi porušenia práva na súkromie a 
ochrany osobných údajov v rámci boja 
proti terorizmu, na ktoré sa poukazuje v 
čoraz väčšom počte správ mimovládnych 
organizácií a výskumných a univerzitných 
pracovníkov; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Marie-Christine Vergiat 

 
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 144b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 144b. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nariadenia Únie o vývoze so zreteľom na 
rozsah prenosov technológií vytvorených 
podľa európskych noriem; odsudzuje 
vývoz týchto technológií členskými štátmi, 
najmä do represívnych režimov; žiada 
Komisiu, aby predložila návrh nariadenia 
o novom licenčnom systéme; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 165a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 165a. zdôrazňuje a pripomína odhodlanie 
Európskej únie a členských štátov 
napomáhať podporu a dodržiavanie 
ľudských práv, zásad právneho štátu 
a demokracie na celosvetovej úrovni 
v rámci rôznych medzinárodných fór 
a konferencií; konštatuje rozdiely medzi 
zásadami a hodnotami, ktoré Únia 
opakovane uvádza v mnohých 
vyhláseniach, a jej skutočným úsilím 
v oblasti ľudských práv a ňou 
uskutočňovaných politík, a vyjadruje nad 
týmito rozdielmi poľutovanie; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že výsledkom tohto 
prístupu je v mnohých prípadoch politika 
dvojitých štandardov a že zachovaním 
tohto prístupu zo strany Únie, ako aj jej 
členských štátov, sa môže iba narušiť 
hodnovernosť Únie, čo sa týka jej záväzku 
k ľudským právam, zásadám právneho 
štátu a demokracie, a v dlhodobom 
meradle vyústiť do spochybnenia 
univerzálnosti ľudských práv; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 169a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 169a. uznáva, že hospodárska a finančná 
kríza má značný sociálny vplyv na 
obyvateľstvo v Európskej únii i mimo nej; 
konštatuje, že rôzne plány úsporných 
opatrení prijaté Úniou a ďalšími 
medzinárodnými inštitúciami, napr. 
Medzinárodným menovým fondom, často 
viedli k zhoršeniu situácie, pokiaľ ide 
o sociálne práva, k prudkému zvýšeniu 
nezamestnanosti, chudoby a k poklesu 
životnej úrovne najmä najzraniteľnejších 
a najslabších osôb v príslušných štátoch; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

 
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 169b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 169b. zdôrazňuje, že významný počet 
osôb, ale aj kultúrnych menšín, nemá 
alebo stratilo prístup k niektorým 
zdrojom, pretože tieto zdroje sú 
monopolizované podnikmi alebo 
súkromnými subjektmi, ktoré využívajú 
podporu politických orgánov 
v príslušných štátoch; zdôrazňuje 
dôsledky tejto situácie, pokiaľ ide 
o nedostatok potravín spôsobený 
vyhnaním poľnohospodárov, rast cien 
potravín a obmedzený prístup 
k základným zdrojom, napríklad k vode; 
žiada preto Úniu a členské štáty, aby 
prijali potrebné opatrenia, s cieľom 
skoncovať s monopolizáciou zdrojov, 
najmä pôdy, európskymi podnikmi a aby 
na medzinárodných a regionálnych 
fórach a konferenciách (Svetová banka, 
WTO, UNCTAD, MMF, OECD atď.) 
predložili návrhy na uznanie globálnych 
verejných hodnôt a na ich začlenenie do 
osobitného dohovoru OSN; 

Or. fr 

 
 


