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4.12.2013 A7-0418/7 

Predlog spremembe  7 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da so človekove pravice v središču 
odnosov EU z vsemi državami 
nečlanicami, tudi s strateškimi 
partnericami; poudarja, da je treba pri 
izvajanju politike EU na področju 
človekovih pravic dosledno spoštovati 
obveznosti iz Pogodbe, zagotoviti 
usklajenost notranje in zunanje politike ter 
se izogibati dvojnim merilom v slednji; 
zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za 
zunanje zadeve EU o človekovih pravicah 
in strateških partnerjih, ki bi vzpostavili 
enoten najnižji prag v zvezi z vprašanji 
človekovih pravic, ki jih morajo države 
članice in uradniki EU obravnavati v 
pogovorih s svojimi strateškimi 
sogovorniki; 

1. meni, da so človekove pravice v središču 
odnosov EU z vsemi državami 
nečlanicami, tudi s strateškimi 
partnericami; poudarja, da je treba pri 
izvajanju politike EU na področju 
človekovih pravic dosledno spoštovati 
obveznosti iz Pogodbe, zagotoviti 
usklajenost notranje in zunanje politike ter 
se izogibati dvojnim merilom v slednji; 
obžaluje, da je politika Evropske unije na 

področju človekovih pravic omejena ali se 

celo postavlja pod vprašaj zaradi 

nekaterih diplomatskih, političnih ali 

gospodarskih razmislekov, kar vodi v 

prakso dvojnih meril, to pa škoduje vsem 

politikam Unije na tem področju in je v 

popolnem nasprotju s splošno vizijo 

človekovih pravic; zato poziva k sprejetju 
sklepov Sveta za zunanje zadeve EU o 
človekovih pravicah in strateških 
partnerjih, ki bi vzpostavili enoten najnižji 
prag v zvezi z vprašanji človekovih pravic, 
ki jih morajo države članice in uradniki EU 
obravnavati v pogovorih s svojimi 
strateškimi sogovorniki; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/8 

Predlog spremembe  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. znova poudarja, da imajo narodi 

neodtujljivo pravico, da odločajo o sebi, in 

sicer brez zunanjega vmešavanja v 

politično, gospodarsko in družbeno 

življenje tretjih držav; znova svari 

Komisijo in države članice pred kakršnimi 

koli manipulacijami z vprašanjem 

človekovih pravic, ki bi ogrozile samo 

verodostojnost Evropske unije; 

Or. fr 



 

AM\1012293SL.doc  PE525.596v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
4.12.2013 A7-0418/9 

Predlog spremembe  9 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. priznava, da ima sedanja gospodarska 

in finančna kriza dramatičen socialni 

učinek na prebivalstvo v Evropski uniji in 

zunaj nje; ugotavlja, da so različni 

varčevalni načrti, ki so jih sprejele 

Evropska unija in druge mednarodne 

institucije, kot je MDS, privedli do 

oslabitve državljanskih svoboščin, 

socialnih in demokratičnih pravic ter 

znatnega poslabšanja življenjskih razmer, 

zlasti za najbolj ranljive in občutljive 

osebe; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/10 

Predlog spremembe  10 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. znova obsoja prakso izjemnih 

izročitev, tajnih zaporov in mučenja, v 

kateri so sodelovale ZDA z dejavno 

podporo nekaterih držav članic in s katero 

se med drugim krši pravica do svobode, 

varnosti, humane obravnave, zaščite pred 

mučenjem, domneve nedolžnosti, 

pravičnega sojenja, pravnega svetovanja 

in enakovredne zaščite, ki je zagotovljena 

po zakonu; obžaluje, da ZDA in te države 

članice doslej niso prevzele nobene 

odgovornosti; zahteva, naj se takoj zapre 

center za pripor in mučenje v 

Guantanamu; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  11 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 16 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16b. meni, da je praksa nekaznovanja v 

zvezi s programom ameriške obveščevalne 

agencije CIA omogočila nadaljevanje 

kršitev temeljnih pravic v okviru 

protiteroristične politike EU in ZDA, kar 

se je izkazalo tudi pri množičnem 

vohunjenju v okviru programa nadzora 

Agencije ZDA za nacionalno varnost; 

zahteva takojšnjo ustavitev pogajanj o 

čezatlantskem trgovinskem in naložbenem 

partnerstvu z ZDA in vseh sporazumov o 

sodelovanju z ZDA na področju boja proti 

terorizmu, vse dokler ne bodo 

zagotovljene pravice državljanov; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/12 

Predlog spremembe  12 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. podpira prakso, da se v mednarodne 
sporazume EU s tretjimi državami 
vključujejo pravno zavezujoče klavzule o 
človekovih pravicah, o katerih se ni 
mogoče pogajati, in meni, da bi bilo treba 
določbe o človekovih pravicah tudi 
sistematično vključiti v trgovinske 
sporazume; poziva k učinkovitemu 
spremljanju njihove uporabe in obveščanju 
pristojnega odbora Parlamentu o njihovi 
oceni in predlaganem odzivu; 

27. poudarja, da čeprav so klavzule o 
demokraciji in človekovih pravicah 

vključene v okvirne politične sporazume s 

tretjimi državami že od leta 1995 in v 

sporazume, sklenjene z več kot 120 

državami, ostajajo večinoma mrtva črka 

na papirju; podpira prakso, da se v 
mednarodne sporazume EU s tretjimi 
državami vključujejo pravno zavezujoče 
klavzule o človekovih pravicah, o katerih 
se ni mogoče pogajati, in meni, da bi bilo 
treba določbe o človekovih pravicah tudi 
sistematično vključiti v trgovinske 
sporazume; poziva k učinkovitemu 
spremljanju njihove uporabe in obveščanju 
pristojnega odbora Parlamentu o njihovi 
oceni in predlaganem odzivu; je še naprej 
prepričan, da bi morale te klavzule v 

resnici predstavljati pravno zavezujočo 

obveznost EU in partnerskih držav, 

dopolnjevati pa bi jih moral operativni 

mehanizem izvajanja, da bi dobile 

konkretno obliko; meni, da potrebujemo 

mehanizme za predhodne kontrole, ki bi 

se uporabljali pred sklenitvijo okvirnega 

sporazuma in s katerimi bi bila – kot 

temeljno značilnostjo sporazuma – 

pogojena njegova sklenitev, ter 

mehanizme za naknadne kontrole s 

konkretnimi posledicami za kršenje 
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Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/13 

Predlog spremembe  13 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poudarja, da bi morala EU odločno 
podpreti države, ki so odstranile avtoritarne 
režime in so v procesu demokratične 
tranzicije, s podporo civilni družbi kot 
ključnemu akterju zagovorništva pravne 
države, odgovornosti in preglednosti ter 
spodbujanja socialnih gibanj za politične 
spremembe in udeležbo; opozarja, da se 
policija, vojska in sodstvo pogosto 
uporabljajo kot mehanizmi za sistematične 
kršitve človekovih pravic; zato poudarja, 
da je treba pri institucionalni reformi teh 
organov poskrbeti za večjo odgovornost in 
preglednost tranzicijskih procesov; 

37. poudarja, da bi morala EU odločno 
podpreti države, ki so odstranile avtoritarne 
režime in so v procesu demokratične 
tranzicije, s podporo civilni družbi kot 
ključnemu akterju zagovorništva pravne 
države, odgovornosti in preglednosti ter 
spodbujanja socialnih gibanj za politične 
spremembe in udeležbo; meni, da bi 
morala Evropska unija – ob upoštevanju 

svoje odgovornosti in odgovornosti 

nekaterih držav članic, kar zadeva 

gospodarski, družbeni in politični položaj, 

ki je privedel do ljudskih vstaj v državah 

t. i. arabske pomladi – pomagati 

ustanovam teh držav pri reviziji terjatev, 

še zlasti evropskih, da bi tako opredelili 

nezakoniti del zadevnih dolgov, ki niso 

koristili prebivalcem, hkrati pa bi morala 

storiti vse, kar je v njeni moči, za hiter 

odpis nezakonitih dolgov; ponovno poziva 

EU in njene države članice, naj si še 

naprej močno prizadevajo za lažje 

vračanje odtujenega premoženja, ki so ga 

nekdanji režimi nezakonito odvzeli 

prebivalcem v državah arabske pomladi, v 

razumnem obdobju; je zaskrbljen, ker se v 

partnerstvih še naprej uporabljajo enake 

smernice kot v predhodnih razpravah; 

opozarja, da se policija, vojska in sodstvo 
pogosto uporabljajo kot mehanizmi za 
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sistematične kršitve človekovih pravic; 
zato poudarja, da je treba pri institucionalni 
reformi teh organov poskrbeti za večjo 
odgovornost in preglednost tranzicijskih 
procesov; izraža zaskrbljenost zaradi 
povečanja poskusov kršenja svobode 

govora v nekaterih od teh držav, zlasti v 

Tuniziji in Egiptu; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/14 

Predlog spremembe  14 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. ostro obsoja nezmožnost Evropske 

unije, njenih držav članic in nekaterih 

partnerskih držav, da bi zagotovile pravico 

do azila in reševanje na morju; meni, da 

te migracijske politike razkrivajo 

predsodke v zvezi s prebivalstvom južnih 

držav; nasprotuje omejevalnim vizumskim 

politikam za državljane teh držav; 

Or. fr 

 
 


