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12.4.2012 A7-0086/12 

Predlog spremembe  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21 a. ugotavlja, da Kolumbija ostaja ena 

najbolj nevarnih držav na svetu za 

opravljanje sindikalnih dejavnosti ter da 

ostajajo kršitve človekovih pravic, katerih 

žrtve so tudi študentje, kmetje, ženske in 

otroci, skoraj v celoti nekaznovane; zato 

nasprotuje ratifikaciji sporazuma o prosti 

trgovini s to državo; odločno obsoja 

dejstvo, da je obveščevalna služba (DAS), 

ki je neposredno podrejena predsedniku 

republike, uporabljala sistematična 

prisluškovanja in izvajala nezakonite 

ukrepe, da bi omajala ugled višjih 

sodnikov, opozicijskih poslancev in 

zagovornikov človekovih pravic, ter 

opozarja, da so bili tarča teh dejanj tudi 

Pododbor Evropskega parlamenta za 

človekove pravice, osebe, ki prebivajo v 

Evropi, in nevladne organizacije; zahteva, 

da ta resna dejanja ne ostanejo 

nekaznovana; poziva Unijo, naj 

uresničuje priporočila glede Kolumbije iz 

poročila odbora proti mučenju za leto 

2009; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/13 

Predlog spremembe  13 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30 a. poudarja, da dialog s tretjimi 

državami v nobenem primeru ne sme 

predstavljati ovire za pravico narodov do 

samoodločbe; izraža obžalovanje, da 

politika Evropske unije in njenih držav 

članic prepogosto daje prednost 

diplomatskim, političnim ali 

gospodarskim interesom na račun 

človekovih pravic, kar povrhu vodi v 

politiko dvojnih meril, ki je v nasprotju z 

univerzalnim razumevanjem človekovih 

pravic; poudarja, da je za verodostojnost 

EU pomembno izogibanje vsakršnemu 

izkoriščanju teh vprašanj; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/14 

Predlog spremembe  14 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. meni, da je ključno, da mednarodni 

sporazumi niso v nasprotju z zavezanostjo 

EU temeljnim pravicam; predlaga, naj se v 

fazi pogajanj izvajajo ocene učinka na 

človekove pravice, čemur naj sledijo redna 

poročila o napredku, ki naj vključujejo 

ocene institucij in služb EU, ki so 

odgovorne za izvajanje, ter ocene lokalnih 

in mednarodnih organizacij civilne družbe, 

ki so del institucionaliziranih mehanizmov 

civilne družbe za spremljanje; 

12. meni, da je ključno, da mednarodni 

sporazumi niso v nasprotju z zavezanostjo 

EU demokraciji in človekovim pravicam; 

ponavlja svoj poziv Komisiji in Svetu, naj 

poskrbita za učinkovitost klavzul o 

demokraciji in človekovih pravicah v 

mednarodnih sporazumih, ter posledično 

poziva k vzpostavitvi mehanizma za 

učinkovito izvajanje te klavzule v duhu 

členov 8, 9 in 96 Sporazuma iz 

Cotonouja; predlaga, naj se v fazi pogajanj 

izvajajo ocene učinka na človekove 

pravice, čemur naj sledijo redna poročila o 

napredku, ki naj vključujejo ocene 

institucij in služb EU, ki so odgovorne za 

izvajanje, ter ocene lokalnih in 

mednarodnih organizacij civilne družbe, ki 

so del institucionaliziranih mehanizmov 

civilne družbe za spremljanje; meni, da 

morajo te klavzule omogočati, da 

Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo 

države članice ali Evropskega parlamenta 

vsaj začasno odpravi trgovinske 

ugodnosti, tudi tiste, ki izhajajo iz 

sporazumov o prosti trgovini, če obstajajo 

zadostni dokazi o kršitvah človekovih 

pravic, vključno s pravicami delavcev; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/15 

Predlog spremembe  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34 a. poudarja, da se klavzule o 

demokraciji in človekovih pravicah sicer 

vključujejo v okvirne politične sporazume 

s tretjimi državami od leta 1995 in da so v 

sporazumih, sklenjenih z več kot 120 

državami, vseeno pa ostajajo večinoma 

mrtva črka na papirju; ugotavlja na 

primer, da klavzule o demokraciji in 

človekovih pravicah niso bile uveljavljene, 

kljub vse številnejšim napadom na 

zagovornike človekovih pravic v Izraelu, 

zlasti z zakoni o omejevanju dostopa do 

financiranja; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/16 

Predlog spremembe  16 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 37 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 37 a. opozarja na neuspeh sporazumov o 

prosti trgovini, ki jih je Evropska unija 

sklenila s tretjimi državami, ker ne le da 

niso omogočili učinkovitega upoštevanja 

klavzul o demokraciji in človekovih 

pravicah, temveč so s politikami 

liberalizacije močno pripomogli k 

osiromašenju zadevnega prebivalstva in 

prisvajanju virov s strani mednarodnih 

gospodarskih družb; zato meni, da je treba 

vzpostaviti novo sodelovanje, ki bo 

omogočalo gospodarski in socialni razvoj 

tretjih držav ob upoštevanju potreb 

prebivalstva; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/17 

Predlog spremembe  17 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46 a. poudarja, da je pomembno, da se ne 

uporablja tovrstnih instrumentov za 

vmešavanje v notranjo politiko 

partnerskih držav, zlasti s financiranjem 

političnih strank; na splošno meni, da 

vsakršno izkoriščanje človekovih pravic 

škodi verodostojnosti Evropske unije in 

njenih institucij na tem področju; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/18 

Predlog spremembe  18 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52 a. obsoja uporabo „boja proti 

terorizmu“ kot pretveze za skrita 

pridržanja; obžaluje, da je CIA uporabila 

evropske države za prevoz in nezakonito 

pridržanje zapornikov; poziva, naj se v 

celoti razišče odgovornost vlad zadevnih 

držav članic; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/19 

Predlog spremembe  19 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 87 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87 a. vztraja, da morajo Evropska unija in 

države članice posebno pozornost 

nameniti položaju človekovih pravic v 

Zahodni Sahari; opozarja, da mora 

mednarodna skupnost odločno obsoditi 

vsako obliko okupacije, zlasti v Palestini 

in Zahodni Sahari; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/20 

Predlog spremembe  20 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Mikael Gustafsson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 87 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 87 b. opozarja na svojo resolucijo z dne 

25. novembra 2010 o razmerah v Zahodni 

Sahari; obsoja nadaljevanje represije nad 

sahravijskim prebivalstvom na zasedenih 

ozemljih in zahteva spoštovanje njihovih 

temeljnih pravic, zlasti svobode 

združevanja, izražanja in javnega 

zbiranja; zahteva izpustitev 80 saharskih 

političnih zapornikov, predvsem 23 oseb, 

ki so brez sojenja pridržane že od 

novembra 2010 v zaporu v Saleju, po tem 

ko je bilo porušeno taborišče Gdeim Izik; 

ponavlja svoj poziv k oblikovanju 

mednarodnega mehanizma za spremljanje 

položaja človekovih pravic v Zahodni 

Sahari ter k pravični in trajni rešitvi 

konflikta, ki bo temeljila na pravici 

sahravijskega naroda do samoodločbe, v 

skladu z resolucijami Združenih narodov; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/21 

Predlog spremembe  21 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jacky 

Hénin, Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48 a. vztraja, da je treba nujno doseči 

pravično in trajno rešitev konflikta na 

Bližnjem vzhodu; obsoja okupacijo 

Palestine s strani države Izrael in kršenje 

mednarodnega in humanitarnega prava; 

ponavlja svoj poziv k zaustavitvi 

kolonizacije in izolacije območja Gaze ter 

k takojšnjemu nadaljevanju resnih 

pogajanj v okviru mirovnega procesa, da 

bi se dosegla rešitev s soobstojem dveh 

držav, neodvisno in demokratično 

palestinsko državo, ki bi bila sposobna 

preživeti, in državo Izrael, ki bi sobivali v 

miru in varnosti ter v mejah iz leta 1967, 

ki so mednarodno priznane; 

Or. fr 
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12.4.2012 A7-0086/22 

Predlog spremembe  22 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 50 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 50 a. je še posebej zaskrbljen zaradi 

razmer v Maliju po državnem udaru 

22. marca 2012 in ker se ta država sooča z 

„najhujšo humanitarno krizo v zadnjih 

dvajsetih letih“, in sicer zaradi 

negotovosti v zvezi s preskrbo s hrano, ki 

je prizadela približno tri milijone ljudi, in 

razselitev, ki so jih povzročili konflikti na 

severu države; poziva Evropsko unijo, naj 

zagotovi dodatno humanitarno pomoč za 

spoprijemanje s temi razmerami; meni 

tudi, da bi si morale Evropska unija in 

njene države članice prizadevati za mirno 

končanje konflikta in ta prizadevanja 

osredotočiti na zaščito prizadetih skupin 

prebivalstva, ne da bi pri tem prišlo do 

zunanjega vmešavanja v notranjepolitične 

zadeve v tej državi; 

Or. fr 

 

 


