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

Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 

Odstavek 42 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42a. obsoja neprestano nasilje, ki ga 
Izrael izvaja nad palestinskim narodom; 
poziva Izrael, naj preneha zlorabljati 
nezakonito upravno pridržanje 
Palestincev in naj spoštuje mednarodno 
pravo v zvezi s pogoji pridržanja 
palestinskih zapornikov, zlasti žensk in 
otrok; opozarja na potrebo po zamrznitvi 
pridružitvenega sporazuma med EU in 
Izraelom, dokler se to ne zgodi; 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Inês Cristina Zuber, João 

Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 

Odstavek 42 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42b. obsoja trajno zasedbo Palestine s 
strani države Izrael ter kršitve 
mednarodnega prava in mednarodnega 
humanitarnega prava; ponovno poziva k 
prenehanju naseljevanja in izolacije 
Gaze; poudarja, da je nujno treba najti 
pošteno in trajno rešitev spora na 
Bližnjem vzhodu za soobstoj dveh držav – 
neodvisne, demokratične in trdne 
palestinske države ter izraelske države – ki 
bosta živeli druga ob drugi v ozračju miru 
in varnosti na podlagi mednarodno 
priznanih meja iz leta 1967; 

Or. en 
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Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 

Odstavek 52 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  52a. ugotavlja, da je Kolumbija še vedno 
ena najnevarnejših držav na svetu za 
sindikalne aktiviste, v kateri kršitve 
človekovih pravic, vključno s kršitvami 
pravic študentov, kmetov, žensk in otrok, 
še vedno ostajajo skoraj v celoti 
nekaznovane; zato poziva k zamrznitvi 
večstranskega trgovinskega sporazuma 
med EU ter Perujem in Kolumbijo, dokler 
Kolumbija ne bo začela spoštovati 
človekovih pravic; ostro obsoja dejstvo, da 
je upravni oddelek za varnost (DAS), ki 
odgovarja neposredno predsedniku 
republike, izvajal sistematično 
prisluškovanje in nezakonite ukrepe, 
namenjene diskreditaciji visokih 
sodnikov, opozicijskih poslancev in 
zagovornikov človekovih pravic; opozarja, 
da so bili ti ukrepi usmerjeni tudi v 
parlamentarni pododbor za človekove 
pravice, v Evropi živeče osebe in nevladne 
organizacije; poziva, naj ta huda kazniva 
dejanja ne ostanejo nekaznovana; poziva 
Evropsko unijo, naj za Kolumbijo uporabi 
priporočila iz poročila odbora proti 
mučenju; 

Or. en 



 

AM\1012299SL.doc  PE525.596v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
4.12.2013 A7-0418/18 

Predlog spremembe  18 

Willy Meyer, 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 v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju 
2013/2152(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  52b. nasprotuje sedanjemu položaju 
Mapučev, nad katerimi država Čile izvaja 
pravi sodni terorizem z zakoni, kot sta 
čilski zakon o državni varnosti in 
protiteroristični zakon, sprejeta v času 
diktature; meni, da je zaskrbljujoča visoka 
stopnja militarizacije na mapuških 
ozemljih za demobilizacijo, politizacijo in 
kaznovanje družbenih gibanj, ki se 
zavzemajo za mapuške zadeve; izraža 
zaskrbljenost, ker se čilska vlada na 
upravičene zahteve Mapučev po vrnitvi 
njihovih dednih ozemelj, spoštovanja, 
avtonomije in pravice do samoodločbe ne 
odziva z dialogom in iskanjem poti za 
dosego trajnega miru, temveč z 
inkriminacijo in represijo; poziva k 
spoštovanju pravic Mapučev in jamstev 
zanje ter k priznavanju pravic 
avtohtonega prebivalstva, kot so zapisane 
v Konvenciji Mednarodne organizacije 
dela št. 169; 

Or. en 

 
 


