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8.12.2010 A7-0339/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Laima Liucija Andrikien÷ 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
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 116 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

116. vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby zabezpečila účinné uplatňovanie 
hľadiska ľudských práv a budovania 
demokracie vo všetkých oblastiach 
politiky; očakáva, že počas belgického 
predsedníctva budú aktualizované závery 
Rady, v ktorých sa preskúma dosiahnutý 
pokrok a zohľadní prijatý akčný plán; 

116. vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby zabezpečila, že hľadisko ľudských 
práv a budovania demokracie „sa bude 
vinúť ako strieborná niť“ všetkými 
oblasťami politiky; so znepokojením však 
konštatuje, že Rada formálne neprijala 
žiadnu správu o následných opatreniach v 
súvislosti so závermi Rady z novembra 
2009 o podpore demokracie vo vonkajších 
vzťahoch EÚ a s programom činnosti EÚ 
na podporu demokracie, čo je v rozpore s 
vyjadrením uvedeným v týchto záveroch; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/22 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Laima Liucija Andrikien÷ 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
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 113 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

113. vyzýva Komisiu, aby sa 
v dokumentoch o stratégii krajiny 
systematicky zaoberala otázkou podpory 
demokracie a aby pritom dôsledne 
zohľadňovala osobitnú situáciu 
v príslušných krajinách a regionálnu 
stratégiu EÚ;  

113. vyzýva Komisiu, aby do ročných 
akčných programov svojich vonkajších 
nástrojov, najmä EIDHR, ako aj do 
dokumentov o stratégii regiónov a krajín 
výraznejšie začleňovala program podpory 
demokracie a aby pritom dôsledne 
zohľadňovala osobitnú situáciu 
v príslušných krajinách a regionálnu 
stratégiu EÚ; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/23 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Laima Liucija Andrikien÷ 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
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 173 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

173. s uspokojením konštatuje, že v rokoch 
2008 – 2009 predstavovali zdroje 
pre oblasť ľudských práv a demokracie 
vyše 235 miliónov EUR, čo umožnilo 
financovať 900 projektov v približne 100 
krajinách, a že obzvlášť veľký počet 
projektov bol financovaný v krajinách, 
ktoré pokrýva európska susedská politika, 
zatiaľ čo najvyššiu celkovú sumu dostali 
krajiny AKT; domnieva sa, že 
financovanie EIDHR by malo byť 
významne zvýšené, aby zahŕňalo 
primerané financovanie európskej nadácie 
pre demokraciu, podporovalo budovanie 
ľudských práv a presadzovanie demokracie 
v spoločnostiach, ktoré to najviac 
potrebujú;  

173. konštatuje, že v rokoch 2008 – 2009 
predstavovali zdroje pre oblasť ľudských 
práv a demokracie vyše 235 miliónov 
EUR, čo umožnilo financovať 900 
projektov v približne 100 krajinách, a že 
obzvlášť veľký počet projektov bol 
financovaný v krajinách, ktoré pokrýva 
európska susedská politika, zatiaľ čo 
najvyššiu celkovú sumu dostali krajiny 
AKT; so znepokojením si všíma 
nevyváženosť v neprospech iných 
projektov na podporu demokracie, než sú 
projekty na pozorovanie volieb; domnieva 
sa, že financovanie EIDHR by malo byť 
významne zvýšené, aby zahŕňalo 
primerané financovanie európskej nadácie 
pre demokraciu, podporovalo budovanie 
ľudských práv a presadzovanie demokracie 
v spoločnostiach, ktoré to najviac 
potrebujú;  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/24 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Laima Liucija Andrikien÷ 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
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 87a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 87a. je vážne znepokojený skutočnosťou, 
že vo východnej Európe a Strednej Ázii sa 
medzi mužmi, ženami i deťmi naďalej 
rýchlo zvyšuje nákaza HIV; so 
znepokojením konštatuje, že prístup k 
antiretrovirálnej liečbe tam patrí stále 
medzi najnižšie na svete; so znepokojením 
konštatuje, že stigmatizácia a 
diskriminácia, ktoré porušujú základné 
práva detí postihnuté ochorením HIV a 
ohrozujú ich dôstojnosť, prekážajú 
ďalšiemu pokroku v prevencii, 
starostlivosti a podpore; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila politické reformy, zmeny 
programov a prerozdelenie zdrojov s 
cieľom chrániť práva a dôstojnosť detí a 
mladých ľudí, ktorí sú zraniteľní, 
ohrození a žijú s chorými na HIV alebo sú 
týmto ochorením postihnutí; 

Or. en 

 
 


