
 

AM\1012289PL.doc  PE525.596v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

4.12.2013 A7-0418/1 

Poprawka  1 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman i inni 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w roku 2012 oraz polityka UE w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając wytyczne Unii 

Europejskiej dotyczące promowania 

i ochrony wszystkich praw człowieka 

przysługujących lesbijkom, gejom, 

osobom biseksualnym, transpłciowym 

i interseksualnym (LGBTI), 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/2 

Poprawka  2 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman i inni 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w roku 2012 oraz polityka UE w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. uznaje znaczenie mandatu udzielonego 

pierwszemu Specjalnemu 

Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka; 

zachęca Specjalnego Przedstawiciela UE 

ds. Praw Człowieka do poprawy 

widoczności, umiejscowienia w głównym 

nurcie, spójności, jednolitości 

i skuteczności polityki UE w dziedzinie 

praw człowieka, a w szczególności praw 

kobiet, oraz osiągania właściwej 

równowagi pomiędzy cichą dyplomacją 

a dyplomacją publiczną podczas pełnienia 

swojego mandatu; ponownie zaleca, aby 

Specjalny Przedstawiciel UE składał 

Parlamentowi regularne sprawozdania ze 

swojej działalności i wyjaśniał swoje 

priorytety tematyczne i geograficzne oraz 

by zapewniał monitorowanie zgłoszonych 

przez Parlament kwestii budzących 

zaniepokojenie; 

17. uznaje znaczenie mandatu udzielonego 

pierwszemu Specjalnemu 

Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka; 

zachęca Specjalnego Przedstawiciela UE 

ds. Praw Człowieka do poprawy 

widoczności, umiejscowienia w głównym 

nurcie, spójności, jednolitości 

i skuteczności polityki UE w dziedzinie 

praw człowieka, a w szczególności praw 

kobiet i praw wszystkich mniejszości, oraz 

osiągania właściwej równowagi pomiędzy 

cichą dyplomacją a dyplomacją publiczną 

podczas pełnienia swojego mandatu; 

ponownie zaleca, aby Specjalny 

Przedstawiciel UE składał Parlamentowi 

regularne sprawozdania ze swojej 

działalności i wyjaśniał swoje priorytety 

tematyczne i geograficzne oraz by 

zapewniał monitorowanie zgłoszonych 

przez Parlament kwestii budzących 

zaniepokojenie; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/3 

Poprawka  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i inni 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w roku 2012 oraz polityka UE w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 62a. bezwzględnie potępia 

wykorzystywanie bezpilotowych statków 

powietrznych do celów wojskowych oraz 

praktykę ukierunkowanych zabójstw, 

poniewaŜ stanowią one powaŜne 

naruszenia praw człowieka, oraz 

ponownie podkreśla konieczność 

zaprzestania takich działań; przyznaje 

jednak, Ŝe liczba incydentów tego rodzaju 

w krajach takich jak Jemen czy Pakistan 

znacząco spadła; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/4 

Poprawka  4 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i inni  

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w roku 2012 oraz polityka UE w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 66a. wzywa Komisję do opracowania 

planu działania z myślą o stworzeniu 

mechanizmu sporządzania wykazu oraz 

nakładania podobnych ukierunkowanych 

sankcji na urzędników państw trzecich (w 

tym funkcjonariuszy policji, prokuratorów 

i sędziów) zamieszanych w powaŜne 

łamanie praw człowieka oraz 

„manipulacje” sądowe w stosunku do 

osób ujawniających nielegalne działania, 

dziennikarzy donoszących o korupcji oraz 

działaczy na rzecz praw człowieka w 

państwach trzecich; podkreśla, Ŝe kryteria 

wpisania na listę powinny opierać się na 

dobrze udokumentowanych, zbieŜnych i 

niezaleŜnych źródłach oraz 

przekonujących dowodach, 

umoŜliwiających osobom objętym 

sankcjami korzystanie z mechanizmów 

dochodzenia roszczeń; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/5 

Poprawka  5 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Michael Cashman i inni 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w roku 2012 oraz polityka UE w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 73a. wyraŜa głębokie zaniepokojenie 

nasilającą się tendencją do stosowania 

przez państwo przemocy wobec osób 

LGBTI w niektórych państwach 

subsaharyjskich, zwłaszcza w Ugandzie, 

Nigerii, Kamerunie i Senegalu; 

zdecydowanie potępia próby 

wprowadzania w Ŝycie coraz bardziej 

represyjnych przepisów w państwach, w 

których homoseksualizm juŜ jest 

uznawany za niezgodny z prawem; zwraca 

się do parlamentarzystów o zaprzestanie 

ulegania populistycznym i 

konserwatywnym naciskom, wywieranym 

między innymi przez przywódców 

religijnych, oraz o ochronę praw 

wszystkich obywateli, w tym osób LGBTI; 

wskazuje, Ŝe w 76 państwach 

homoseksualizm jest nadal niezgodny z 

prawem, a w pięciu krajach zagroŜony jest 

karą śmierci; ponownie wyraŜa 

ubolewanie, Ŝe umowę z Kotonu 

podpisano bez przeprowadzenia w ramach 

dialogu politycznego dyskusji na temat 

dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną, co Parlament bieŜącej kadencji 

wielokrotnie postulował; przypomina 

Komisji i Radzie o zdecydowanym 

postanowieniu Parlamentu, Ŝeby włączyć 

ten aspekt do następnego przeglądu tej 

umowy; 
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