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12.4.2012 A7-0086/2 

Predlog spremembe  2 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja tudi, da bi morale biti politike 
Unije dosledne in zgledne tudi znotraj 
Evropske unije ter usklajene in v skladu s 
temeljnimi vrednotami in načeli, da bi 
imela Unija čim večjo verodostojnost na 
svetovni ravni in da bi bile njene politike 
na področju človekovih pravic čim bolj 
učinkovite; 

3. poudarja tudi, da bi morale biti politike 
Unije dosledne in zgledne tudi znotraj 
Evropske unije ter usklajene in v skladu s 
temeljnimi vrednotami in načeli, da bi 
imela Unija čim večjo verodostojnost na 
svetovni ravni in da bi bile njene politike 
na področju človekovih pravic čim bolj 
učinkovite; vztraja, da je treba vključiti 
jasna zagotovila, da se bodo priporočila iz 

poročila Fave iz leta 2007 o prevozu in 

nezakonitem pridržanju zapornikov tudi 

dejansko izvajala, in pozdravlja pobudo za 

pripravo poročila Parlamenta o 

nadaljnjem spremljanju; po njegovem 

mnenju je obžalovanja vredno, da se kljub 

izrecnemu pozivu Evropskega parlamenta 

v zgoraj navedenem poročilu več držav 

članic ni v celoti in odprto soočilo s svojo 

soodgovornostjo za kršitve človekovih 

pravic po svetu v okviru programa 

Združenih držav Amerike za izredne 

izročitve in skrivna pridržanja ter za 

povezane kršitve človekovih pravic na 

lastnih tleh; meni, da to močno in resno 

ovira prizadevanja EU za spodbujanje 

človekovih pravic po svetu in položaj 

moralne avtoritete; poziva institucije EU, 

naj še naprej pritiskajo na države članice, 

da bi uvedle temeljite in pregledne 

preiskave; poudarja, kako pomembno je 

nadaljevati prizadevanja za iskanje 
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odgovornosti v zvezi z uporabo 

nezakonitega pridržanja v okviru boja 

proti terorizmu; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/3 

Predlog spremembe  3 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. znova poudarja, da je treba prednostne 
države za misije za spremljanje volitev 
izbirati na podlagi dejanskega učinka, ki bi 
ga misija lahko imela na spodbujanje 
resnične dolgoročne demokratizacije; 

42. znova poudarja, da je treba prednostne 
države za misije za spremljanje volitev 
izbirati na podlagi dejanskega učinka, ki bi 
ga misija lahko imela na spodbujanje 
resnične dolgoročne demokratizacije, kot 
na primer v Vzhodnem Timorju leta 2007 

ali v Sudanu, Ukrajini in Kirgizistanu leta 

2010; po drugi strani obžaluje odločitev, 

da se po očitno sprevrženem volilnem 

procesu leta 2005 v Etiopijo leta 2010 

napoti misija EU za opazovanje volitev, 

pri čemer je avtoritarna etiopska vlada 

misijama obakrat preprečila, da bi državi 

posredovali končna poročila s priporočili, 

in se tudi delo ni nikakor nadaljevalo;  

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/4 

Predlog spremembe  4 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  64a. ponovno poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico in države 

članice EU, naj si prizadevajo za trdno 

skupno stališče EU glede nadaljnjega 

ukrepanja po poročilu o misiji za 

ugotavljanje dejstev o konfliktu v Gazi ter 

naj javno zahtevajo izvajanje njegovih 

priporočil in odgovornost za vse kršitve 

mednarodnega prava ne glede na to, kdo 

je domnevni storilec, in sicer z izvedbo 

neodvisnih, nepristranskih in učinkovitih 

preiskav; meni, da bližnjevzhodni mirovni 

proces ne more biti uspešen brez 

odgovornosti in pravice; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/5 

Predlog spremembe  5 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. ponavlja, da EU v vseh okoliščinah 
nasprotuje smrtni kazni, in poziva EU, naj 
v skladu s smernicami EU o smrtni kazni s 
sodelovanjem in diplomacijo še naprej 
spodbuja odpravo smrtne kazni v vseh 
možnih forumih po svetu ter naj zagotovi, 
da bo pravica do poštenega sojenja v celoti 
zagotovljena prav vsaki osebi, ki ji grozi 
usmrtitev, pri čemer priznanje ne sme biti 
izsiljeno z mučenjem ali drugim slabim 
ravnanjem; opozarja, da je Evropska unija 
glavna donatorka organizacij civilne 
družbe, ki se borijo proti smrtni kazni; 
poziva Komisijo, naj to kruto in 
nečloveško kazen ohrani kot tematsko 
prednostno nalogo v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; 

73. ponavlja, da EU v vseh okoliščinah 
nasprotuje smrtni kazni, in poziva EU, naj 
v skladu s smernicami EU o smrtni kazni s 
sodelovanjem in diplomacijo še naprej 
spodbuja odpravo smrtne kazni v vseh 
možnih forumih po svetu ter naj zagotovi, 
da bo pravica do poštenega sojenja v celoti 
zagotovljena prav vsaki osebi, ki ji grozi 
usmrtitev, pri čemer priznanje ne sme biti 
izsiljeno z mučenjem ali drugim slabim 
ravnanjem; zahteva, da se v državah, kjer 
se kljub prizadevanjem EU in drugih še 

zmeraj izvaja smrtna kazen, upoštevajo 

temeljne človekove pravice obsojenih, 

vključno s popolnim dostopom vsaj 

družine in bližnjih do informacij o 

njihovem položaju, pieteto do trupla in 

pravico do primernega pogreba;   obsoja 

nedavni usmrtitvi Dimitrija Kanavaljava 

in Vladislava Kavaljova v Belorusiji ter 

poudarja, da pri tem niso bile spoštovane 

navedene temeljne pravice, saj sta bili 

usmrtitvi izvedeni na skrivaj, ne da bi 

družina vedela zanju in ne da bi imela 

možnost pridobiti trupli in ju pokopati na 

spoštljiv način; opozarja, da je Evropska 
unija glavna donatorka organizacij civilne 
družbe, ki se borijo proti smrtni kazni; 
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poziva Komisijo, naj to kruto in 
nečloveško kazen ohrani kot tematsko 
prednostno nalogo v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/6 

Predlog spremembe  6 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Subheading 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Človekove pravice, svoboda veroizpovedi 
in preganjanje kristjanov po svetu 

Človekove pravice ter svoboda 
veroizpovedi, vesti in prepričanja 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/7 

Predlog spremembe  7 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  108a. pozdravlja prizadevanja Sveta, 

Evropske službe za zunanje delovanje, 

visoke predstavnice/podpredsednice, 

Komisije in držav članic za človekove 

pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev v dvostranskih odnosih s 

tretjimi državami, v večstranskih forumih 

in v okviru evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice; 

pozdravlja dejstvo, da je Generalna 

skupščina Združenih narodov znova 

vključila spolno usmerjenost med razloge 

za zaščito pred zunajsodnimi, hitrimi ali 

arbitrarnimi usmrtitvami, in pozdravlja 

prizadevanja EU na tem področju; poziva 

Komisijo, naj se zavzema za črtanje spolne 

identitete s seznama duševnih in 

vedenjskih motenj v okviru pogajanj o 

11. različici Mednarodne klasifikacije 

bolezni (ICD-11) in zahteva, da se jo 

uvrsti med nepatološka stanja; ponovno 

poudarja, da načelo nediskriminacije, ki 

zadeva tudi diskriminacijo na podlagi 

spola in spolne usmerjenosti, v 

partnerstvu med AKP in EU ne sme biti 

ogroženo; znova poziva Komisijo, naj 

pripravi celovit časovni načrt za boj proti 

homofobiji, transfobiji in diskriminaciji 

na podlagi spolne usmerjenosti in spolne 

identitete, pri čemer naj obravnava tudi 
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kršitve človekovih pravic na podlagi teh 

lastnosti po svetu; poziva države članice, 

naj dodelijo azil lezbijkam, gejem, 

biseksualcem in transseksualcem, ki 

bežijo pred preganjanjem v državah, kjer 

so obravnavani kot storilci kaznivih 

dejanj, pri čemer naj upoštevajo 

utemeljene bojazni prosilcev, da bodo 

preganjani, in njihovo osebno opredelitev 

za lezbijko, geja, biseksualca ali 

transseksualca; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/8 

Predlog spremembe  8 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  108b. pozdravlja niz instrumentov, ki jih 

je leta 2010 sprejela delovna skupina 

Sveta o človekovih pravicah, ki naj bi 

pomagali institucijam, državam članicam 

in delegacijam EU ter drugim organom, 

da se bodo hitro odzvali, ko bodo kršene 

pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev; poziva Komisijo, naj se 

posveti strukturnim razlogov za te kršitve, 

ter Svet, naj si prizadeva za sprejetje 

zavezujočih smernic na tem področju; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/9 

Predlog spremembe  9 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 118 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  118a. meni, da je odločitev podjetja 

Google, da znova razmisli o poslovanju na 

Kitajskem, pozitiven primer težke 

odločitve, ki jo morajo sprejeti podjetja na 

področju informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (IKT), kadar 

so ogrožene človekove pravice, zlasti 

svoboda izražanja in pravica do 

zasebnosti; poziva podjetja IKT, naj v luči 

arabske pomladi v svoje poslovne 

strategije vključijo postopke za oceno 

tveganj; 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0086/10 

Predlog spremembe  10 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 120 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

120. ugotavlja, da nove tehnologije tudi 
omogočajo žrtvam in zagovornikom 
človekovih pravic, da zbirajo informacije 
in širijo dokumentacijo o kršitvah 
človekovih pravic, kar se lahko pozneje 
uporabi za zagotavljanje pravice za žrtve; 
pozdravlja skupne pobude več 
zainteresiranih strani in kodekse ravnanja, 
kot je pobuda za globalno omrežje; kljub 
temu poudarja, da sta demokratični nadzor 
ter varovanje in spodbujanje temeljnih 
pravic osrednji nalogi vlade; poziva 
Komisijo, naj podpre razvoj in razširjanje 
tehnologij digitalne varnosti, da 
zagovornikom človekovih pravic omogoči 
varno zbiranje, šifriranje in shranjevanje 
občutljivih podatkov ter uporabo 
tehnologije „oblaka“, da bi zagotovili, da 
takega gradiva ne bi bilo mogoče odkriti in 
izbrisati; 

120. ugotavlja, da nove tehnologije tudi 
omogočajo žrtvam in zagovornikom 
človekovih pravic, da zbirajo informacije 
in širijo dokumentacijo o kršitvah 
človekovih pravic, kar se lahko pozneje 
uporabi za zagotavljanje pravice za žrtve; 
pozdravlja skupne pobude več 
zainteresiranih strani in kodekse ravnanja, 
kot je pobuda za globalno omrežje; kljub 
temu poudarja, da sta demokratični nadzor 
ter varovanje in spodbujanje temeljnih 
pravic osrednji nalogi vlade; poziva 
Komisijo, naj podpre razvoj in razširjanje 
tehnologij digitalne varnosti, da 
zagovornikom človekovih pravic omogoči 
varno zbiranje, šifriranje in shranjevanje 
občutljivih podatkov ter uporabo 
tehnologije „oblaka“, da bi zagotovili, da 
takega gradiva ne bi bilo mogoče odkriti in 
izbrisati; zlasti poziva Komisijo, naj preuči 

in podpre razvoj odprtokodnih tehnologij, 

na primer razvoj projekta Martus, ki ga 

podpira zunanje ministrstvo ZDA; 

Or. en 



 

AM\898658SL.doc  PE486.747v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
12.4.2012 A7-0086/11 

Predlog spremembe  11 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0086/2012 

Richard Howitt 

Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, 
vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah 
2011/2185(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 146 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

146. priznava, da sporočilo potrjuje, da je 
treba vse dejavnosti boja proti terorizmu 
izpeljati povsem v skladu z mednarodnim 
pravom na področju človekovih pravic ter 
mednarodnim humanitarnim in begunskim 
pravom; poudarja, da je treba to načelo 
vključiti v vse razprave o novih ukrepih za 
boj proti terorizmu v EU in s partnerji v 
tretjih državah; ponavlja, da se mora EU v 
politiki za boj proti terorizmu izrecno 
sklicevati na prepoved mučenja v okviru 
boja proti terorizmu, kot je zapisano v 
sklepih Sveta z dne 29. aprila 2008; 

146. priznava, da sporočilo potrjuje, da je 
treba vse dejavnosti boja proti terorizmu 
izpeljati povsem v skladu z mednarodnim 
pravom na področju človekovih pravic ter 
mednarodnim humanitarnim in begunskim 
pravom; poudarja, da je treba to načelo 
vključiti v vse razprave o novih ukrepih za 
boj proti terorizmu v EU in s partnerji v 
tretjih državah; meni, da mora EU 

strateške partnerje dosledno opozarjati na 

vse primere neskladnih ukrepov za boj 

proti terorizmu in terjati odgovornost za 

kršitve v EU in zunaj nje; ponavlja, da se 
mora EU v politiki za boj proti terorizmu 
izrecno sklicevati na absolutno prepoved 
mučenja v okviru boja proti terorizmu, kot 
je zapisano v sklepih Sveta z dne 
29. aprila 2009; 

Or. en 

 
 


