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Richard Howitt, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Ana Gomes, Michael 

Cashman in drugi 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju 
2013/2152(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju smernic Evropske unije 

za spodbujanje uresničevanja in varstvo 

vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev (LGBTI), 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. se zaveda pomembnosti poslanstva 
prvega posebnega predstavnika EU za 
človekove pravice; spodbuja posebnega 
predstavnika EU, naj prispeva k 
prepoznavnosti, vključevanju, skladnosti, 
doslednosti in učinkovitosti politike EU o 
človekovih pravicah, zlasti pravicah žensk, 
ter pri izvajanju svojega mandata vzpostavi 
pravo ravnovesje med tiho in javno 
diplomacijo; ponovno priporoča, naj 
posebni predstavnik EU Parlamentu 
predloži redno poročilo o svojih 
aktivnostih in pojasnilo o svojih tematskih 
in geografskih prednostnih nalogah ter 
zagotovi, da se upoštevajo pomisleki 
Parlamenta; 

17. se zaveda pomembnosti poslanstva 
prvega posebnega predstavnika EU za 
človekove pravice; spodbuja posebnega 
predstavnika EU, naj prispeva k 
prepoznavnosti, vključevanju, skladnosti, 
doslednosti in učinkovitosti politike EU o 
človekovih pravicah, zlasti pravicah žensk 
in pravicah vseh manjšin, ter pri izvajanju 
svojega mandata vzpostavi pravo 
ravnovesje med tiho in javno diplomacijo; 
ponovno priporoča, naj posebni 
predstavnik EU Parlamentu predloži redno 
poročilo o svojih aktivnostih in pojasnilo o 
svojih tematskih in geografskih 
prednostnih nalogah ter zagotovi, da se 
upoštevajo pomisleki Parlamenta; 

Or. en 
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2013/2152(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 62a. najostreje obsoja vojaško uporabo 
brezpilotnih letal in prakso načrtnih 

ubojev kot resno kršitev človekovih pravic 

ter ponovno poudarja potrebo po 

prenehanju teh dejavnosti; vendar 

priznava, da se je število takšnih 

incidentov v državah, kot sta Jemen in 

Pakistan, občutno zmanjšalo; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 
4.12.2013 A7-0418/4 

Predlog spremembe  4 

Richard Howitt, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Ana Gomes in drugi 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 
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Predlog resolucije 

Odstavek 66 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 66a. poziva Komisijo, naj pripravi akcijski 

načrt za vzpostavitev mehanizma za 

oblikovanje seznama uradnikov iz tretjih 

držav (tudi policistov, tožilcev in 

sodnikov), vpletenih v hude kršitve 

človekovih pravic in pravosodne 

manipulacije na račun notranjih 

informatorjev, novinarjev, ki poročajo o 

korupciji, in zagovornikov človekovih 

pravic v tretjih državah, ter za uvedbo 

podobnih ciljno usmerjenih sankcij zoper 

te uradnike; poudarja, da je treba merila 

za vključitev na seznam utemeljiti na 

dobro dokumentiranih, usklajenih in 

neodvisnih virih ter prepričljivih dokazih, 

kar bo omogočilo odpravo krivic, ki so jih 

utrpele žrtve; 

Or. en 
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Odstavek 73 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. je zelo zaskrbljen zaradi vedno 

večjega trenda državnega nasilja proti 

osebam LGBTI v številnih podsaharskih 

državah, zlasti v Ugandi, Nigeriji, 

Kamerunu in Senegalu; odločno obsoja 

poskuse uveljavitve še bolj represivnih 

zakonov v državah, kjer je 

homoseksualnost že kazniva; poziva druge 

poslance parlamentov, naj se ne odzivajo 

več na populistične in konservativne 

pritiske, tudi verskih voditeljev, in naj 

varujejo pravice vseh državljanov, tudi 

oseb LGBTI; poudarja, da je 

homoseksualnost v 76 še vedno kaznivo 

dejanje, pet od teh držav pa omogoča 

uporabo smrtne kazni; obžaluje, da je bil 

sporazum iz Cotonouja podpisan, ne da bi 

bila v njegov politični dialog vključena 

razprava o diskriminaciji na podlagi 

spolne usmeritve, kot je večkrat zahteval 

Parlament; opominja Komisijo in Svet na 

trdno odločenost Parlamenta, da bo v 

naslednji pregled tega sporazuma vključil 

navedeni vidik; 

Or. en 

 
 


