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Laima Liucija Andrikien÷ 

v imenu skupine PPE 
 
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 116 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

116. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije naj 
poskrbi za to, da se bodo človekove 
pravice in izgradnja demokracije 
učinkovito vpeljale v vsa področja politik; 
se veseli posodobljenih sklepov Sveta med 
belgijskim predsedovanjem s pregledom 

doseženega napredka in upoštevanjem 

sprejetega akcijskega načrta; 

116. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj 
poskrbi za to, da bodo človekove pravice in 
izgradnja demokracije učinkovito postale 
rdeča nit vseh področij zunanjih politik; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se Svet ni 

uradno seznanil z nobenim poročilom o 

nadaljnjem ukrepanju v zvezi s sklepi 

Sveta iz novembra 2009 o spodbujanju 
demokracije v zunanjih odnosih EU in 

programu za ukrepanje v podporo 

demokraciji, čeprav je v omenjenih 

sklepih Sveta navedeno nasprotno; 

Or. en 
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Laima Liucija Andrikien÷ 
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Laima Liucija Andrikien÷ 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 113 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. poziva Komisijo, naj v strateških 113. poziva Komisijo, naj v letne akcijske 
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dokumentih držav ob doslednem 
upoštevanju specifičnega položaja držav 
ter regionalne strategije EU sistematično 
obravnava vprašanje spodbujanja 
demokracije;  

programe svojih zunanjih instrumentov, 

zlasti EIDHR, pa tudi v strateške 

dokumente regij in držav, bolj celostno 

vključi program spodbujanja demokracije, 
ob doslednem upoštevanju specifičnega 
položaja držav ter regionalne strategije EU; 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 173 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

173. z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo v 
obdobju 2008–2009 za človekove pravice 
in demokracijo namenjenih več kot 235 
milijonov EUR, kar je omogočilo 
financiranje 900 projektov v približno 100 
državah, da se je posebej visoko število 
projektov financiralo v državah, ki so 
vključene v evropsko sosedsko politiko, 
medtem ko so države AKP prejele najvišji 
skupni znesek; meni, da bi bilo treba 
evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice znatno okrepiti, tako da 
bi vključeval ustrezna sredstva za 
Evropsko ustanovo za demokracijo, da bo 
podpirala krepitev zmogljivosti in 
spodbujanje demokracije v družbah, ki to 
najbolj potrebujejo;  

173. ugotavlja, da je bilo v obdobju 2008–
2009 za človekove pravice in demokracijo 
namenjenih več kot 235 milijonov EUR, 
kar je omogočilo financiranje 900 
projektov v približno 100 državah, da se je 
posebej visoko število projektov 
financiralo v državah, ki so vključene v 
evropsko sosedsko politiko, medtem ko so 
države AKP prejele najvišji skupni znesek; 
z zaskrbljenostjo opaža, da obstaja 

neravnovesje v škodo projektom za pomoč 

demokraciji, z izjemo opazovanja volitev; 

meni, da bi bilo treba evropski instrument 
za demokracijo in človekove pravice 
znatno okrepiti, tako da bi vključeval 
ustrezna sredstva za Evropsko ustanovo za 
demokracijo, da bo podpirala krepitev 
zmogljivosti in spodbujanje demokracije v 
družbah, ki to najbolj potrebujejo;  

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 87 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87a. je globoko zaskrbljen, ker se število 

okužb z virusom HIV med moškimi, 

ženskami in otroki v vzhodni Evropi in 

osrednji Aziji še vedno hitro povečuje; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

antiretrovirusno zdravljenje še vedno med 

najmanj dostopnimi na svetu; prav tako je 

zaskrbljen, da stigmatiziranje in 

diskriminacija, ki kršita temeljne pravice 

in dostojanstvo otrok, okuženih z virusom 

HIV, ovirata nadaljnji napredek pri 

preprečevanju, negi in podpori; poziva 

Komisijo, naj razmisli o političnih 

reformah, programskih spremembah in 

prerazporeditvi sredstev, da bi zaščitila 

pravice in dostojanstvo otrok in mladih, ki 

so ranljivi, ogroženi ali okuženi z virusom 

HIV oziroma z njim živijo; 

Or. en 
 


