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8.12.2010 A7-0339/10 

Predlog spremembe  10 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poudarja, da od sprejetja Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah leta 

1948 ekonomske in socialne pravice 

tvorijo sestavni del človekovih pravic; 

meni, da je naloga Unije, da jih pomaga 

uresničevati v najmanj razvitih državah in 

državah v razvoju, s katerimi podpiše 

mednarodne, tudi trgovinske sporazume; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/11 

Predlog spremembe  11 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja podporo Evropske unije 
pobudam Združenih narodov in drugih 
mednarodnih forumov, ki spodbujajo 
dekriminalizacijo homoseksualnosti; 
poziva Evropsko unijo k nadaljnji podpori 
pobudam, ki obsojajo kršitve človekovih 
pravic v zvezi s spolno usmerjenostjo in 
spolno identiteto v vseh mednarodnih 
forumih ob usklajevanju z enako mislečimi 
državami; 

35. pozdravlja podporo Evropske unije 
pobudam Združenih narodov in drugih 
mednarodnih forumov, ki spodbujajo 
dekriminalizacijo homoseksualnosti; 
poziva Evropsko unijo k nadaljnji podpori 
pobudam, ki obsojajo kršitve človekovih 
pravic v zvezi s spolno usmerjenostjo in 
spolno identiteto v vseh mednarodnih 
forumih ob usklajevanju z enako mislečimi 
državami; poudarja, da je politika večine 
svetovnih držav, vključno z Unijo, do 

lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev diskriminatorna in krši 

človekove pravice; zato poziva države 

članice in Unijo, naj te pomanjkljivosti 

odpravijo in zagotovijo enak dostop do 

zdravstvene oskrbe in nege, vključno z 

operativnim zdravljenjem teh oseb; poziva 

Unijo in države članice, naj – zlasti s 

politiko sprejemanja – posebno pozornost 

namenijo državljanom tretjih držav, ki so 

žrtve diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti in spola; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/12 

Predlog spremembe  12 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. pozdravlja posebno zasedanje UNHCR 
o razmerah na področju človekovih pravic 
na vzhodu Demokratične republike Kongo, 
o vplivu svetovne gospodarske in finančne 
krize na splošno izvajanje in učinkovito 
uživanje človekovih pravic ter o razmerah 
na področju človekovih pravic na Šrilanki 
in na zasedenem palestinskem ozemlju in v 
vzhodnem Jeruzalemu; obžaluje, da na 12. 
zasedanju UNHCR 16. oktobra 2009 
države članice EU niso dosegle enotnega 
stališča v glasovanju o Goldstonovem 
poročilu in so štiri države članice 
glasovale proti, dve državi sta se vzdržali, 

dve pa nista bili prisotni na glasovanju; 
poziva države članice in vse zadevne 
institucije EU k tesnejšemu usklajevanju 
politik v Svetu za človekove pravice in 
drugih organih Združenih narodov; 
poudarja, da je spoštovanje mednarodnega 
prava na področju človekovih pravic in 
mednarodnega humanitarnega prava s 
strani vseh strank in ne glede na okoliščine 
osnovni pogoj za dosego pravičnega in 
trajnega miru na Bližnjem vzhodu; zato vse 
strani poziva, naj z izvedbo preiskav v 
skladu z mednarodnimi standardi 
spoštujejo resolucije generalne skupščine 
Združenih narodov, sprejete 5. novembra 
2009 in 26. februarja 2010; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj zagotovi, 

50. pozdravlja posebno zasedanje UNHCR 
o razmerah na področju človekovih pravic 
na vzhodu Demokratične republike Kongo, 
o vplivu svetovne gospodarske in finančne 
krize na splošno izvajanje in učinkovito 
uživanje človekovih pravic ter o razmerah 
na področju človekovih pravic na Šrilanki 
in na zasedenem palestinskem ozemlju in v 
vzhodnem Jeruzalemu; obžaluje, da na 12. 
zasedanju UNHCR 16. oktobra 2009 
države članice EU niso dosegle enotnega 
stališča v glasovanju o Goldstonovem 
poročilu; poziva države članice in vse 
zadevne institucije EU k tesnejšemu 
usklajevanju politik v Svetu za človekove 
pravice in drugih organih Združenih 
narodov; poudarja, da je spoštovanje 
mednarodnega prava na področju 
človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava s strani vseh strank in 
ne glede na okoliščine osnovni pogoj za 
dosego pravičnega in trajnega miru na 
Bližnjem vzhodu; zato vse strani poziva, 
naj z izvedbo preiskav v skladu z 
mednarodnimi standardi spoštujejo 
resolucije generalne skupščine Združenih 
narodov, sprejete 5. novembra 2009 in 26. 
februarja 2010; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj zagotovi, 
da bodo kršitelji mednarodnega prava 
odgovarjali v skladu z obveznostjo EU po 
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da bodo kršitelji mednarodnega prava 
odgovarjali v skladu z obveznostjo EU po 
Ženevski konvenciji in prednostno nalogo 
EU, ki je boj proti nekaznovanju; 

Ženevski konvenciji in prednostno nalogo 
EU, ki je boj proti nekaznovanju; ponovno 
poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter države članice, naj 

spremlja dejansko izvajanje priporočil iz 

Goldstonovega poročila, vključno glede 

ugotavljanja odgovornosti za vse kršitve 

mednarodnega prava in med njimi 

domnevnimi vojnimi zločini; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/13 

Predlog spremembe  13 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 115a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 115a. ugotavlja, da v Kolumbiji kršitve 

človekovih pravic, ki prizadevajo številne 

kategorije prebivalstva, ostajajo skoraj v 

celoti nekaznovane, kar bi morala Unija 

upoštevati pred podpisom kakršnega koli 

sporazuma o prosti trgovini s to državo; 

ostro obsoja dejstvo, da naj bi 

obveščevalna služba (DAS), ki odgovarja 

neposredno predsedniku republike, 

izvajala sistematično prisluškovanje in 

nezakonite ukrepe, namenjene 

diskreditaciji pomembnih sodnikov, 

opozicijskih poslancev in zagovornikov 

človekovih pravic, in da naj bi bilo 

tovrstno ravnanje uperjeno tudi zoper 

evropske parlamentarce; poziva Unijo, naj 

uporabi priporočila glede Kolumbije iz 

poročila odbora proti mučenju za leto 

2009; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/14 

Predlog spremembe  14 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 116a. obžaluje začetek pogajanj z 

nekaterimi tretjimi državami, zlasti o 

krepitvi partnerstva med Evropsko unijo 

in temi državami, ne da bi se pri tem 

upoštevalo stanje demokracije, pravne 

države in človekovih pravic v teh tretjih 

državah (zlasti v Libiji in Tuniziji); 

obžaluje, da Unija teh privilegiranih 

odnosov ne izkorišča v različnih 

partnerstvih, da bi ves svoj vpliv uporabila 

za izboljšanje in krepitev človekovih 

pravic, pravne države in demokracije, kot 

to določajo klavzule o demokraciji in 

človekovih pravicah v pridružitvenih 

sporazumih med Evropsko unijo in temi 

državami; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/15 

Predlog spremembe  15 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 116b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 116b. je presenečen nad ugotovitvami 

Komisije glede izvajanja evropske 

sosedske politike, kjer Komisija sicer 

opozarja na pomanjkljivosti v zvezi s 

socialno politiko, demokracijo in 

človekovimi pravicami; obžaluje dejstvo, 

da Unija kljub klavzulam o demokraciji in 

človekovih pravicah v različnih 

sporazumih s tretjimi državami, ki 

sodelujejo v evropski sosedski politiki, 

daje ekonomskim, diplomatskim in 

političnim interesom prednost pred 

spodbujanjem in spoštovanjem človekovih 

pravic, pravne države in demokracije; je 

posebej zaskrbljen zaradi posledic 

sporazumov o ponovnem sprejemu med 

Unijo in nekaterimi državami, zlasti glede 

učinkovitosti pravice do azila; poudarja, 

da njene politike ne upoštevajo dejstva, da 

mednarodne migracije večinoma potekajo 

med temi državami (državami v razvoju in 

manj razvitimi državami) in da se bodo te 

migracije še pospešile in okrepile zaradi 

podnebnih sprememb; 

Or. fr 



 

AM\851255SL.doc  PE450.521v001-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
8.12.2010 A7-0339/16 

Predlog spremembe  16 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 144a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 144a. je zaskrbljen zaradi kršitev 

zasebnost in varovanja osebnih podatkov, 

do katerih prihaja v kontekstu boja proti 

terorizmu in ki jih v svojih poročilih 

obsoja vse večje število nevladnih 

organizacij, raziskovalcev in 

predstavnikov različnih univerz; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/17 

Predlog spremembe  17 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 144b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 144b. poziva Komisijo, naj prouči predpise 

Unije o izvozu in ugotovi vpliv, ki ga ima 

prenos tehnologij, izdelanih v skladu z 

evropskimi standardi; obsoja, da države 

članice izvažajo te tehnologije, predvsem 

represivnim režimom; poziva Komisijo, 

naj pripravi predlog uredbe o novem 

sistemu dodeljevanja licenc; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/18 

Predlog spremembe  18 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 165a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 165a. poudarja in opominja na zavezanost 

Evropske unije in njenih držav članic 

spodbujanju in spoštovanju človekovih 

pravic, načel pravne države in 

demokracije na mednarodni ravni v 

okviru različnih mednarodnih organizacij 

in konferenc; opaža in obžaluje neskladje 

med načeli in vrednotami, ki jih Unija 

vedno znova izraža v številnih izjavah, ter 

njeno dejansko zavezanostjo človekovim 

pravicam in politikam, ki jih izvaja na tem 

področju; s tem v zvezi poudarja, da tak 

pristop v številnih primerih privede do 

politike dvojnih meril ter da vztrajanje 

Unije in njenih držav članic pri takem 

pristopu lahko le škoduje verodostojnosti 

Unije glede njene zavezanosti človekovim 

pravicam, načelom pravne države in 

demokraciji ter na dolgi rok privede do 

pomislekov o univerzalnosti človekovih 

pravic; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/19 

Predlog spremembe  19 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 169a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 169a. priznava, da ima gospodarska in 

finančna kriza pomemben socialni vpliv 

na ljudi v Evropski uniji in zunaj nje; 

ugotavlja, da so različni varčevalni 

programi, ki so jih sprejele Evropska 

unija in druge mednarodne institucije, na 

primer Mednarodni denarni sklad, 

pogosto privedli do poslabšanja stanja 

socialnih pravic, do velikega povečanja 

brezposelnosti in negotove zaposlitve ter 

znižanja življenjskega standarda zlasti 

med najšibkejšimi in najbolj ranljivimi 

ljudmi v zadevnih državah; 

Or. fr 
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8.12.2010 A7-0339/20 

Predlog spremembe  20 

Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 169b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 169b. poudarja, da veliko število 

posameznikov in kulturnih manjšin nima 

oziroma nima več dostopa do določenih 

virov, ker so si te prilastila podjetja ali 

zasebni subjekti, ki imajo podporo 

političnih oblasti v posameznih državah; 

opozarja na posledice takšnega stanja v 

obliki pomanjkanja hrane zaradi izgona 

kmetov, naraščanja cen hrane in 

omejenega dostopa do osnovnih dobrin, 

na primer vode; zato Unijo in države 

članice poziva, naj sprejmejo potrebne 

ukrepe in ustavijo prakso, da si evropska 

podjetja prilaščajo vire, zlasti zemljo, ter v 

mednarodnih in regionalnih forumih in 

konferencah (Svetovna banka, WTO, 

UNCTAD, MDS, OECD itd.) predlagajo 

priznanje svetovnih javnih dobrin in 

njihovo vključitev v posebno konvencijo 

OZN; 

Or. fr 

 
 


