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4.12.2013 A7-0418/15 

Poprawka  15 
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Inês Cristina Zuber, João 

Ferreira 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 42 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42a. potępia nieustanne prześladowanie 

ludu palestyńskiego przez Izrael; apeluje 

do Izraela o zakończenie naduŜywania 

nielegalnego zatrzymywania 

administracyjnego Palestyńczyków i o 

poszanowanie międzynarodowego prawa 

w odniesieniu do warunków zatrzymania 

więźniów palestyńskich, zwłaszcza kobiet i 

dzieci; przestrzega o konieczności 

zamroŜenia układu o stowarzyszeniu 

między UE a Izraelem do momentu 

spełnienia tych warunków; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/16 

Poprawka  16 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Inês Cristina Zuber, João 
Ferreira 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 42 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 42b. potępia trwającą okupację Palestyny 

przez państwo Izrael i o łamanie prawa 

międzynarodowego i międzynarodowego 

prawa humanitarnego;  ponownie apeluje 

o zaprzestanie kolonizacji i blokady strefy 

Gazy; podkreśla pilną potrzebę 

osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego 

rozwiązania konfliktu na Bliskim 

Wschodzie, by doprowadzić do 

współistnienia dwóch państw: 

niezaleŜnego, demokratycznego i trwałego 

państwa palestyńskiego oraz państwa 

Izrael, sąsiadujących ze sobą pokojowo i 

bezpiecznie w  uznanych na szczeblu 

międzynarodowym granicach z 1967 r.; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/17 

Poprawka  17 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 52 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 52a. stwierdza, Ŝe Kolumbia jest nadal 

jednym z najniebezpieczniejszych państw 

świata, jeŜeli chodzi o prowadzenie 

działalności związkowej, a naruszenia 

praw człowieka, dotykające takŜe 

studentów, rolników, kobiety i dzieci, 

pozostają tam prawie całkowicie 

bezkarne; apeluje zatem o zamroŜenie 

wielostronnej umowy handlowej 

podpisanej przez UE z Peru i Kolumbią do 

momentu przestrzegania przez Kolumbię 

praw człowieka; stanowczo potępia to, Ŝe 

słuŜby wywiadowcze (Departament 

Zarządzania Bezpieczeństwem – DAS), 

podlegające bezpośrednio prezydentowi 

republiki, systematycznie prowadziły 

podsłuchy i niezgodne z prawem działania 

w celu zdyskredytowania wysokich rangą 

sędziów, posłów opozycji i obrońców praw 

człowieka; przypomina, Ŝe ofiarą tych 

działań padła równieŜ Podkomisja Praw 

Człowieka Parlamentu, a takŜe 

mieszkańcy Europy i organizacje 

pozarządowe; domaga się, aby te powaŜne 

czyny nie pozostały bezkarne; wzywa Unię 

Europejską do stosowania zaleceń z 

poświęconego Kolumbii sprawozdania 

Komitetu przeciwko Torturom; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/18 

Poprawka  18 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, Inês 
Cristina Zuber, João Ferreira 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 52 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 52b. protestuje w związku z bieŜącą 

sytuacją ludu Mapuche, który jest ofiarą 

prawdziwego terroryzmu sądowego ze 

strony państwa wykorzystującego ustawy 

sięgające epoki dyktatury, takie jak 

ustawa o bezpieczeństwie państwa Chile 

oraz prawo antyterrorystyczne; uznaje za 

alarmującą silną militaryzację terenów 

ludu Mapuche, mającą na celu 

zniechęcenie, upolitycznienie i ukaranie 

ruchów społecznych popierających sprawę 

ludu Mapuche; uznaje za niepokojące, Ŝe 

odpowiedzią rządu Chile na uzasadnione 

Ŝądania ludu Mapuche dotyczące 

odzyskania ziemi swych przodków, 

poszanowania, autonomii i 

samostanowienia nie jest dialog i dąŜenie 

do trwałego pokoju, lecz kryminalizacja i 

represje; wzywa do poszanowania praw i 

gwarancji dla ludu Mapuche i do uznania 

praw ludów tubylczych zawartych w 

Konwencji MOP nr 169; 

Or. en 

 

 


