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2.9.2015 A8-0230/2015 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 46a. odsudzuje všetky formy násilia a 
diskriminácie spáchané na území 
Európskej únie a je znepokojený ich 
rastúcim počtom; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby prijali konkrétne politické 
záväzky s cieľom bojovať proti všetkým 
formám rasizmu vrátane antisemitizmu, 
islamofóbie, afrofóbie a neznášanlivosti 
voči Rómom; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 116 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

116. vyjadruje poľutovanie nad 
opakovanými a tragickými stratami na 
životoch v Stredozemnom mori a nad 
úlohou, ktorú zohrávajú prevádzači a 
obchodníci s ľuďmi odopierajúci 
migrantom ich základné práva; poukazuje 
na to, že EÚ a členské štáty by mali vyvíjať 
viac úsilia s cieľom predchádzať ďalším 
tragédiám na mori; vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby zo solidarity a 
dodržiavania základných práv migrantov a 
žiadateľov o azyl urobili ťažisko 
migračných politík EÚ, a najmä:  

- zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať 
hľadisko základných práv vo všetkých 
aspektoch migračných politík EÚ a 
uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu 
všetkých opatrení a mechanizmov v oblasti 
migrácie, azylu a kontroly hraníc na 
základné práva migrantov; žiada členské 
štáty najmä o to, aby dodržiavali práva 
zraniteľných migrantov;  

- zdôrazňuje potrebu holistického prístupu 
EÚ, ktorý posilní súlad medzi vnútornými 
a vonkajšími politikami EÚ; nabáda EÚ 
a členské štáty, aby dodržiavanie práv 
migrantov zaradili do centra každej 
bilaterálnej alebo multilaterálnej dohody o 

116. odsudzuje skutočnosť, že v 
Stredozemnom mori naďalej zomiera 
veľký počet žiadateľov o azyl a migrantov, 
ktorí sa snažia dostať do Európskej únie, 
ako aj úlohu, ktorú zohrávajú prevádzači a 
obchodníci s ľuďmi odopierajúci 
migrantom ich základné práva; poukazuje 
na to, že EÚ a členské štáty by mali prijať 
dôrazné a povinné opatrenia s cieľom 
predchádzať ďalším tragédiám na mori; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zo 
solidarity a dodržiavania základných práv 
migrantov a žiadateľov o azyl urobili 
ťažisko migračných politík EÚ, a najmä: 

- zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať 
hľadisko základných práv vo všetkých 
aspektoch migračných politík EÚ a 
uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu 
všetkých opatrení a mechanizmov v oblasti 
migrácie, azylu a kontroly hraníc na 
základné práva migrantov; žiada členské 
štáty najmä o to, aby dodržiavali práva 
zraniteľných migrantov;  

- zdôrazňuje potrebu holistického prístupu 
EÚ, ktorý posilní súlad medzi vnútornými 
a vonkajšími politikami EÚ; nabáda EÚ 
a členské štáty, aby dodržiavanie práv 
migrantov zaradili do centra každej 
bilaterálnej alebo multilaterálnej dohody o 
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spolupráci s krajinami mimo EÚ vrátane 
readmisných dohôd, partnerstiev v oblasti 
mobility a dohôd o technickej spolupráci;  

- pripomína členským štátom ich 
medzinárodnú povinnosť pomáhať ľuďom 
v núdzi na mori;  

- vyzýva členské štáty, aby zmenili alebo 
zrevidovali všetky právne predpisy o 
potrestaní osôb, ktoré migrantom v núdzi 
na mori pomáhajú; 

- zdôrazňuje základné právo požiadať 
o azyl; nabáda EÚ a členské štáty, aby 
uvoľnili a dali k dispozícii dostatočné 
zdroje na vytvorenie nových bezpečných a 
legálnych možností a ciest, ktoré 
žiadateľom o azyl umožnia vstup na 
územie Európskej únie, a to s cieľom 
znížiť riziko spojené s pokusmi o nelegálny 
vstup a bojovať proti sieťam obchodníkov 
s ľuďmi a prevádzačov, ktoré profitujú z 
ohrozenia životov migrantov a z ich 
sexuálneho a pracovného vykorisťovania;  

- vyzýva všetky členské štáty, aby sa 
zúčastňovali na programoch EÚ 
zameraných na presídľovanie, a nabáda na 
využívanie humanitárnych víz;  

- naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s existujúcimi právnymi predpismi v 
oblasti základných práv a azylu zaručili 
dôstojné podmienky prijímania, pričom 
treba osobitnú pozornosť venovať 
zraniteľným osobám a obmedzovaniu 
rizika sociálneho vylúčenia žiadateľov o 
azyl; vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
uplatňovanie spoločného európskeho 
azylového systému (CEAS) a najmä 
smernice 2013/32/EÚ s osobitným 
dôrazom na tých žiadateľov o azyl, ktorí 
vyžadujú osobitné procesné záruky; 

- požaduje vytvorenie účinného a 
harmonizovaného azylového systému EÚ 
na spravodlivé rozdeľovanie žiadateľov o 

spolupráci s krajinami mimo EÚ vrátane 
readmisných dohôd, partnerstiev v oblasti 
mobility a dohôd o technickej spolupráci;  

- pripomína členským štátom ich 
medzinárodnú povinnosť pomáhať ľuďom 
v núdzi na mori;  

- vyzýva členské štáty, aby zmenili alebo 
zrevidovali všetky právne predpisy o 
potrestaní osôb, ktoré migrantom v núdzi 
na mori pomáhajú; 

- zdôrazňuje základné právo požiadať 
o azyl; nabáda EÚ a členské štáty, aby 
uvoľnili a dali k dispozícii dostatočné 
zdroje na vytvorenie nových bezpečných a 
legálnych možností a ciest, ktoré 
žiadateľom o azyl umožnia vstup na 
územie Európskej únie, a to s cieľom 
znížiť riziko spojené s pokusmi o nelegálny 
vstup a bojovať proti sieťam obchodníkov 
s ľuďmi a prevádzačov, ktoré profitujú z 
ohrozenia životov migrantov a z ich 
sexuálneho a pracovného vykorisťovania;  

- vyzýva všetky členské štáty, aby sa 
zúčastňovali na programoch EÚ 
zameraných na presídľovanie, a nabáda na 
využívanie humanitárnych víz;  

- naliehavo žiada členské štáty, aby v 
súlade s existujúcimi právnymi predpismi v 
oblasti základných práv a azylu zaručili 
dôstojné podmienky prijímania, pričom 
treba osobitnú pozornosť venovať 
zraniteľným osobám a obmedzovaniu 
rizika sociálneho vylúčenia žiadateľov o 
azyl; vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
uplatňovanie spoločného európskeho 
azylového systému (CEAS) a najmä 
smernice 2013/32/EÚ s osobitným 
dôrazom na tých žiadateľov o azyl, ktorí 
vyžadujú osobitné procesné záruky; 

- požaduje vytvorenie účinného a 
harmonizovaného azylového systému EÚ 
na spravodlivé rozdeľovanie žiadateľov o 
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azyl medzi členské štáty; 

- vyjadruje poľutovanie nad ohlásenými 
prípadmi násilného vracania osôb na 
hraniciach EÚ; pripomína členským štátom 
ich povinnosť dodržiavať zásadu zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia, ako ju uznáva 
Ženevský dohovor a ESĽP, a zákaz 
hromadného vyhostenia stanovený v 
článku Charty základných práv; vyzýva 
Komisiu, jej agentúry a členské štáty, aby 
zabezpečili dodržiavanie týchto a ďalších 
medzinárodných povinností i povinností 
EÚ;  

  

azyl medzi členské štáty; 

- vyjadruje poľutovanie nad ohlásenými 
prípadmi násilného vracania osôb na 
hraniciach EÚ; pripomína členským štátom 
ich povinnosť dodržiavať zásadu zákazu 
vrátenia alebo vyhostenia, ako ju uznáva 
Ženevský dohovor a ESĽP, a zákaz 
hromadného vyhostenia stanovený v 
článku Charty základných práv; vyzýva 
Komisiu, jej agentúry a členské štáty, aby 
zabezpečili dodržiavanie týchto a ďalších 
medzinárodných povinností i povinností 
EÚ;  

 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 116 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 116a. dôrazne odsudzuje neschopnosť 
Únie a jej členských štátov dosiahnuť 
politickú dohodu a odpoveď, ktorá by 
bola hodná hodnôt a zásad právneho 
štátu, demokracie a dodržiavania a 
presadzovania ľudských práv, s cieľom 
ukončiť roky trvajúcu tragickú situáciu 
migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl 
a takisto dôrazne odsudzuje ich politickú 
reakciu zameranú na bezpečnostný a 
represívny prístup migračnej politiky Únie 
a členských štátov vrátane podmienok 
prijímania a poskytovania azylu, ktorú 
symbolizuje najmä stavanie múrov a 
plotov z ostnatého drôtu a odmietanie 
navrhnúť legálne spôsoby vstupu do 
Európskej únie, čo má za následok, že 
mnohí žiadatelia o azyl a migranti musia 
využívať čoraz nebezpečnejšie spôsoby, 
pričom riskujú svoje životy, a sú vydaní 
napospas prevádzačom a obchodníkom s 
ľuďmi; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 116 b (nový)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 116b. požaduje zastavenie rokovaní o 
všetkých typoch dohôd s tretími krajinami, 
ktoré nezaručujú ochranu utečencov a 
dodržiavanie základných práv, ako je 
Eritrea, Sudán, Somálsko, Etiópia a 
Egypt, z ktorých utečenci utekajú, a 
pozastavenie chartúmskeho procesu a 
rabatského procesu; ďalej žiada 
pozastavenie akejkoľvek finančnej 
pomoci pre egyptský a eritrejský režim 
vzhľadom na správy OSN a 
mimovládnych organizácií o porušovaní 
ľudských práv v týchto krajinách;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 116 c (nový)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 116c. žiada Úniu a členské štáty, aby 
prijali právne predpisy potrebné na 
vykonávanie zásady solidarity tak, ako sa 
uvádza v článku 80 ZFEÚ; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 117 a (nový)  

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 117a. vyzýva na pozastavenie platnosti 
existujúcich readmisných dohôd 
a rokovaní o uzatvorení nových 
readmisných dohôd, a to až do 
dokončenia ich posudzovania; žiada 
Komisiu, aby konkrétne nadviazala na 
svoju kritickú správu o readmisných 
opatreniach a dohodách Únie s tretími 
krajinami, ktorá bola zverejnená v roku 
2011; odsudzuje skutočnosť, že 
uzatvorenie dohôd o liberalizácii vízového 
režimu alebo o partnerstve s tretími 
krajinami je čoraz častejšie podmienené 
uzatvorením readmisnej dohody; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 135 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

135. vyjadruje poľutovanie nad 
negatívnym vplyvom finančnej a 
hospodárskej krízy a krízy štátneho dlhu 
spolu so zavedenými rozpočtovými 
obmedzeniami na hospodárske, 
občianske, sociálne a kultúrne práva, čo 
často vedie k narastajúcej 
nezamestnanosti, chudobe a neistým 
pracovným a životným podmienkam, ako 
aj k vylúčeniu a izolácii, najmä v 
členských štátoch, v ktorých sa prijali 
programy makroekonomických úprav, a 
zdôrazňuje, že podľa nedávneho 
oznámenia Eurostatu hrozí každému 
štvrtému Európanovi chudoba 
a vylúčenie; 

135. odsudzuje a podčiarkuje skutočnosť, 
že úsporné opatrenia prijaté a 
uplatňované v reakcii na hospodársku a 
finančnú krízu mali za následok 
porušovanie a oslabovanie základných, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
práv, najmä práv na zamestnanie, 
zdravotnú starostlivosť, sociálnu 
ochranu, vzdelávanie a bývanie a 
právnych predpisov v sociálnej oblasti a 
predovšetkým v oblasti práce atď., ako aj 
znižovanie miezd a dôchodkov, čo viedlo k 
zvýšeniu nerovností, chudoby, neistoty, 
atypických foriem práce, vylúčenia a 
izolácie, ktoré nadobúdajú značné a 
neprijateľné rozmery v krajinách 
podliehajúcich trojke, memorandám Únie 
a programom ekonomických úprav; 
zdôrazňuje, že podľa nedávneho 
oznámenia Eurostatu je v súčasnosti 
každý štvrtý európsky občan vystavený 
riziku chudoby a vylúčenia; pripomína, že 
veľmi neisté životné podmienky postihujú 
predovšetkým deti, ženy a starších ľudí a 
spôsobujú mnohé ťažkosti a porušovanie 
základných práv a slobôd;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 135 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 135a. dôrazne odsudzuje bezprecedentné 
porušovanie hospodárskych a sociálnych 
práv, a to najmä v okrajových krajinách 
Únie, a prijímanie a uplatňovanie 
autoritárskych úsporných opatrení, ktoré 
ohrozujú univerzálny prístup k právam a 
bránia de facto alebo de iure určitým 
skupinám ľudí, predovšetkým migrantom 
a žiadateľom o azyl, v prístupe k určitým 
základným právam; zdôrazňuje, že táto 
situácia čoraz viac podrýva základy našich 
spoločností a demokracie; odsudzuje 
vyjadrenia politikov, ktorí majú tendenciu 
robiť zo zraniteľných skupín 
obyvateľstva, najmä prisťahovalcov, 
obetných baránkov; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 137 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

137. zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ, ako aj 
členské štáty, ktoré do svojich sociálnych 
a hospodárskych systémov zavádzajú 
štrukturálne reformy, sú vždy povinné 
dodržiavať chartu a svoje medzinárodné 
záväzky, a preto zodpovedajú za prijaté 
rozhodnutia; opakuje svoju výzvu, aby sa 
programy makroekonomických úprav 
zosúladili s cieľmi EÚ uvedenými 
v článku 151 ZFEÚ vrátane podpory 
zamestnanosti a zlepšovania životných 
a pracovných podmienok; opakovane 
zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
opatrenia inštitúcií a členských štátov EÚ 
prijímané v reakcii na krízu podliehali 
plnohodnotnej demokratickej kontrole 
prostredníctvom účinného zapojenia 
parlamentov;   

137. zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ, ako aj 
členské štáty, ktoré do svojich sociálnych 
a hospodárskych systémov zavádzajú 
štrukturálne reformy, sú vždy povinné 
dodržiavať chartu a svoje medzinárodné 
záväzky, a preto zodpovedajú za prijaté 
rozhodnutia a za ich sociálne a 
hospodárske následky; opakuje svoju 
výzvu, aby sa prijali programy a opatrenia, 
ktoré umožnia plniť ciele EÚ uvedené 
v článku 151 ZFEÚ vrátane podpory 
zamestnanosti a zlepšovania životných 
a pracovných podmienok; opakovane 
zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
opatrenia inštitúcií a členských štátov EÚ 
prijímané v reakcii na krízu podliehali 
plnohodnotnej demokratickej kontrole 
prostredníctvom účinného zapojenia 
parlamentov;  

Or. fr 

 


