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Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. f 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

f) mandát zvláštního zástupce EU pro 

lidská práva by měl vycházet ze zásad, 

kterými se řídí politika EU v oblasti 

lidských práv, a zejména z pokynů EU 

ohledně trestu smrti (2008); mučení 

a jiného krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestání 

(2008); dialogů se třetími zeměmi v oblasti 

lidských práv (2009); dětí a ozbrojených 

konfliktů (2008); ochránců lidských práv 

(2008); prosazování a ochrany práv dítěte 

(2008); násilí páchaného na ženách 

a dívkách a boje proti všem formám jejich 

diskriminace (2008); mezinárodního 

humanitárního práva (2009), souboru 

opatření týkajících se lesbických žen, 

homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 

(LGBT) (2010), jakož i výročních zpráv 

EU o stavu lidských práv ve světě; 

f) mandát zvláštního zástupce EU pro 

lidská práva by měl vycházet ze zásad, 

kterými se řídí politika EU v oblasti 

lidských práv, a zejména z pokynů EU 

ohledně trestu smrti (2008); mučení 

a jiného krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestání 

(2008); dialogů se třetími zeměmi v oblasti 

lidských práv (2009); dětí a ozbrojených 

konfliktů (2008); ochránců lidských práv 

(2008); prosazování a ochrany práv dítěte 

(2008); násilí páchaného na ženách 

a dívkách a boje proti všem formám jejich 

diskriminace (2008); mezinárodního 

humanitárního práva (2009), souboru 

opatření týkajících se lesbických žen, 

homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 

(LGBT) (2010), jakož i výročních zpráv 

EU o stavu lidských práv ve světě; součástí 

mandátu by mělo být také poskytování 

podpory vysokému představiteli a 

orgánům EU při prosazování obecných 

zásad OSN v oblasti podnikání a lidských 

práv, které byly dohodnuty v roce 2011 

a jež Evropská komise označuje za 

prioritní ve svém sdělení o sociální 

odpovědnosti podniků (COM(2011)0681), 

a při prosazování zavedení pokynů EU 

v této oblasti; 

Or. en 
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