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Predlog spremembe  3 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 165 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

165. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da bo takšen 

referendum potekal na Slovaškem 

februarja 2015; obžaluje, da makedonski 

parlament trenutno obravnava predlog 

zakona, s katerim bi v ustavo zapisali 

prepoved istospolnih porok;   poudarja, da 

tovrstni referendumi prispevajo k 

homofobiji in diskriminaciji; poudarja, da 

je treba nujno izboljšati zaščito osnovnih 

pravic in svoboščin lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, vključno z zakonsko 

prepovedjo zločinov iz sovraštva in 

diskriminacije, ter poziva nacionalne 

organe, naj obsodijo sovraštvo in nasilje 

na podlagi spolne usmerjenosti, spolne 

identitete ali spolnega izražanja;   meni, 

da bodo pravice pripadnikov skupnosti 

lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev z večjo gotovostjo 

zaščitene, če jim bo zagotovljen dostop do 

pravnega instituta, denimo sobivanja, 

registrirane partnerske skupnosti ali 

165. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva druge države v 

regiji, naj sledijo moldavskemu zgledu;  



 

AM\1052759SL.doc  PE550.017v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

poroke; 

Or. en 



 

AM\1052759SL.doc  PE550.017v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.3.2015 A8-0023/4 

Predlog spremembe  4 

Cristian Dan Preda 
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Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 186 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

186. poziva EU, naj zagotovi, da bodo 

pogajanja o vseh sporazumih o sodelovanju 

na področju priseljevanja in o ponovnem 

sprejemu z državami zunaj EU ter njihovo 

izvajanje spoštovali mednarodno pravo 

človekovih pravic, begunsko pravo in 

mednarodno pomorsko pravo, ter poziva k 

posvetovanju s Parlamentom pred 

sklenitvijo teh sporazumov; zahteva večjo 

preglednost v pogajanjih o takšnih 

sporazumih in vključitev mehanizmov 

spremljanja, da bi ocenili, kakšen učinek 

na človekove pravice imajo sodelovanje s 

tretjimi državami na področju priseljevanja 

ter ukrepi za nadzor na mejah, kamor 

sodita tudi Frontex in Eurosur; vztraja, da 

je treba človekove pravice vključevati v 

vse dejavnosti, ki jih izvaja Frontex, in jih 

spremljati; 

186. poziva EU, naj zagotovi, da bodo 

pogajanja o vseh sporazumih o sodelovanju 

na področju priseljevanja in o ponovnem 

sprejemu z državami zunaj EU ter njihovo 

izvajanje spoštovali mednarodno pravo 

človekovih pravic, begunsko pravo in 

mednarodno pomorsko pravo, ter poziva k 

posvetovanju s Parlamentom pred 

sklenitvijo teh sporazumov; zahteva večjo 

preglednost v pogajanjih o takšnih 

sporazumih in vključitev mehanizmov 

spremljanja, da bi ocenili, kakšen učinek 

na človekove pravice imajo sodelovanje s 

tretjimi državami na področju priseljevanja 

ter ukrepi za nadzor na mejah, kamor 

sodita tudi Frontex in Eurosur; vztraja, da 

morajo imeti človekove pravice 

pomembno vlogo na področju 

preseljevanja in azila; zato poziva, naj 

uradnik za temeljne pravice v agenciji 

Frontex in strokovnjaki za izobraževanje v 

Evropskem azilnem podpornem uradu 

prejmejo dovolj sredstev, da bodo lahko 

izvajali dejavnosti ocenjevanja in 

spremljanja ter predstavljali primere 

najboljše prakse;  

Or. en 
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Poročilo A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 187 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

187. poziva Komisijo, naj izvede 

neodvisno oceno svojih programov na 

področju priseljevanja in nadzora na mejah 

v državah znotraj in zunaj EU, da bi 

predlagala izboljšane ukrepe za 

preprečevanje kršitev človekovih pravic; 

187. poziva Komisijo, naj izvaja trajno 

ocenjevanje svojih programov na področju 

priseljevanja in nadzora na mejah v 

državah znotraj in zunaj EU, da bi 

predlagala izboljšane ukrepe za 

preprečevanje kršitev človekovih pravic in 

delila primere dobre prakse; 

Or. en 
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Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 ter politika Evropske 

unije na tem področju 

2014/2216(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 190 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

190. obsoja zaostrovanje kaznovanja 

nezakonitih priseljencev v EU na račun 

človekovih pravic teh oseb; poziva k 

takojšnji vzpostavitvi potrebnih zaščitnih 

ukrepov, mehanizmov odgovornosti in 

izvršilnih mehanizmov na področju 

človekovih pravic; 

 

190. obsoja krutost trgovcev z ljudmi, ki 

izkoriščajo trpljenje beguncev za lasten 

dobiček; zahteva boljšo zasnovo pravnih 

poti do azila in poziva k močnejšim 

ukrepom proti barbarskim trgovcem z 

ljudmi in organiziranim kriminalcem; 

poziva k takojšnji zagotovitvi potrebnih 

zaščitnih ukrepov, mehanizmov 

odgovornosti in izvršilnih mehanizmov na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

 


