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9.12.2015 A8-0344/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  54a. opätovne zdôrazňuje svoju podporu 

začlenenie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd medzi EÚ 

a tretími krajinami; poukazuje však na to, 

že sa ich nepodarilo začleniť do 

obchodných dohôd s tretími krajinami, 

keďže takéto dohody dokonca mohli viesť 

k porušeniu základných hospodárskych 

a sociálnych práv vrátane 

ochudobňovania dotknutého obyvateľstva 

a monopolizácie zdrojov nadnárodnými 

spoločnosťami; navyše vidí potrebu 

monitorovacích mechanizmov ex ante, 

ktoré by sa mali vykonávať pred 

uzatvorením akejkoľvek rámcovej dohody 

a ktoré by mali byť podmienkou 

uzatvorenia dohody ako jej základná 

súčasť, a monitorovacích mechanizmov 

ex post, prostredníctvom ktorých možno 

prijímať konkrétne opatrenia v reakcii na 

porušovanie týchto doložiek vrátane 

možného pozastavenia platnosti 

príslušných dohôd; je presvedčený, že 

okrem týchto doložiek je potrebné 

nadviazať nové formy spolupráce 

s cieľom podporiť hospodársky a sociálny 

rozvoj tretích krajín na základe potrieb 

ich obyvateľstva; 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  57a. opäť potvrdzuje, že činnosti 

spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích 

krajinách by mali byť v plnom súlade 

s medzinárodnými normami v oblasti 

ľudských práv; vyzýva preto členské štáty, 

aby zabezpečili, aby podniky, ktoré sa 

riadia ich vnútroštátnym právom, 

dodržiavali ľudské práva a sociálne, 

zdravotné a environmentálne normy, 

ktoré sa na ne vzťahujú v prípade 

usídlenia v tretej krajine alebo 

vykonávania činnosti v tretej krajine; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 

potrebné opatrenia proti európskym 

spoločnostiam, ktoré tieto normy 

nedodržiavajú a ktoré obetiam 

porušovania ľudských práv, za ktoré sú 

priamo alebo nepriamo zodpovedné, 

neposkytujú primerané odškodnenie;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63a. vyjadruje poľutovanie nad 

spôsobom, akým finančná a hospodárska 

kríza a kríza štátneho dlhu spolu so 

zavedenými rozpočtovými obmedzeniami 

negatívne vplývajú na hospodárske, 

občianske, sociálne a kultúrne práva 

ľudí, čo často vedie k zvyšovaniu 

nezamestnanosti, chudoby a neistých 

pracovných a životných podmienok, ako 

aj k vylúčeniu a izolácii, a to najmä 

v krajinách, v ktorých boli prijaté 

programy makroekonomických úprav; 

zdôrazňuje, že OSN opakovane kritizovala 

spôsob, akým európske inštitúcie riešili 

problém dlhu a jeho dôsledky pre ľudské 

práva; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že takmer žiadny 

z členských štátov nehlasoval za rezolúciu 

OSN z 10. septembra 2015, ktorou sa 

uznáva právo každého štátu na 

reštrukturalizáciu svojho štátneho dlhu; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  67a. berie na vedomie usmerňujúci 

dokument na boj proti terorizmu, ktorý 

vypracovali ESVČ a Komisia a schválila 

Rada; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

politiky boja proti terorizmu slúžia ako 

zámienka na zavedenie len čisto 

represívnych politík, ktoré sa vzťahujú na 

všetkých občanov a ktorými sa porušujú 

základné práva a slobody; žiada zavedenie 

významných preventívnych opatrení 

a vyjadruje obavy v súvislosti s tým, že sa 

nevenuje dostatočná pozornosť 

nezávislým mechanizmom monitorovania;   

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  69a. konštatuje, že utečenecká kríza je 

celosvetový problém a že podľa Úradu 

vysokého komisára Organizácie 

Spojených národov pre utečencov počet 

utečencov a vysídlených osôb v súčasnosti 

dosahuje 60 miliónov; vyjadruje svoju 

solidaritu s veľkým počtom utečencov 

a migrantov, ktorý sú na svojom úteku 

z oblastí konfliktov, represívnych režimov, 

oblastí bezprávia a biedy, obeťami 

závažného porušovania ľudských práv; 

odsudzuje skutočnosť, že sú obeťami 

násilných represií zo strany sietí 

nelegálneho prisťahovalectva 

a obchodovania s ľuďmi, v ktorých nesie 

priamu i nepriamu zodpovednosť mnoho 

verejných orgánov; pripomína, že Únia 

a jej členské štáty nesú určitú 

zodpovednosť za vojnu, chaos, chudobu, 

hlad a smrť utečencov a migrantov, ktorí 

sa snažia z tejto situácie uniknúť; 

rovnako vyjadruje svoje hlboké 

poľutovanie nad tragickou stratou životov 

ľudí, ktorí hľadajú azyl v EÚ; varuje 

Úniu a jej členské štáty pred výstavbou 

oplotení, ktoré podnecuje obchodovanie 

s ľuďmi, a vyjadruje poľutovanie nad 

nedostatkom ciest umožňujúcich bezpečný 
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a legálny vstup na územie EÚ; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť 

základné príčiny migračných tokov, 

a zamerať sa preto na vonkajší rozmer 

utečeneckej krízy, a to aj prostredníctvom 

nájdenia trvalo udržateľných riešení 

konfliktov v našom susedstve a budovania 

spolupráce a partnerstiev s dotknutými 

tretími krajinami, ako aj pomocou 

vonkajších politík EÚ; zdôrazňuje potrebu 

komplexného prístupu k migrácii 

zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu 

k migrácii založeného na ľudských právach 

a vyzýva EÚ, aby posilnila spoluprácu 

s OSN vrátane jej agentúr, ako aj 

s regionálnymi organizáciami, vládami 

a mimovládnymi organizáciami s cieľom 

riešiť základné príčiny migračných tokov 

a zlepšiť situáciu v utečeneckých 

táboroch v blízkosti oblastí konfliktov; 

opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ, aby 

zabezpečila, aby všetky dohody 

o migračnej spolupráci a readmisii so 

štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, boli 

v súlade s medzinárodným právom; 
pripomína, že globálna stratégia v oblasti 

migrácie je úzko spätá s rozvojovými 

a humanitárnymi politikami vrátane 

vytvorenia humanitárnych koridorov 

70. zdôrazňuje, že treba nájsť odpovede 

na súčasnú krízu na základe zásad 

solidarity a celkovej stratégie, ktorá 

podporuje bezpečnú a legálnu migráciu 

a plne rešpektuje ľudské práva a základné 

hodnoty; vyzýva Európsku úniu a jej 

členské štáty, aby podporovali mier 

a odmietali násilnú intervenciu; 
zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu 

k migrácii založeného na ľudských právach 

a vyzýva EÚ, aby spolupracovala s OSN, 

regionálnymi organizáciami, vládami 

a mimovládnymi organizáciami; 

zdôrazňuje, že táto globálna stratégia bude 

zahŕňať aj humanitárnu a rozvojovú 

pomoc; 
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a poskytovania humanitárnych víz, ako aj 

s ostatnými vonkajšími politikami; berie 

na vedomie operáciu námorných síl 

Európskej únie (EUNAVFOR MED) 

v Stredozemnom mori proti pašerákom 

a prevádzačom v Stredozemnom mori; 

takisto zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie s cieľom riešiť naliehavé otázky 

týkajúce sa migrantov a utečencov a nájsť 

účinný, spravodlivý a udržateľný 

mechanizmus rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi; vyzdvihuje opatrenia, 

ktoré Komisia navrhla 9. septembra 2015 

na riešenie utečeneckej krízy, ako je 

napríklad plánovaná revízia dublinského 

nariadenia; 

Or. fr 



 

AM\1081337SK.doc  PE573.401v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0344/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 

zintenzívnili svoju podporu na boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom 

vonkajších politík, a to s osobitným 

dôrazom na ochranu obetí, a najmä 

maloletých osôb; rozhodne sa domnieva, 

že EÚ by mala posilniť spoluprácu 

s tretími krajinami a ostatnými 

relevantnými aktérmi v záujme výmeny 

osvedčených postupov a prispievania 

k rozbitiu medzinárodných sietí 

obchodovania s ľuďmi; opätovne 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 

členské štáty EÚ vykonávali smernicu EÚ 

o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 

proti nemu a o ochrane obetí 

obchodovania
1
 a stratégiu na roky 2012 – 

2016 zameranú na odstránenie 

obchodovania s ľuďmi
2
; 

71. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim 

počtom rokovaní o migračnej politike, 

v ktorej sa spája rozvoj a dohody 

o readmisii a navracaní; odsudzuje najmä 

prebiehajúce rokovania s krajinami, ktoré 

otvorene porušujú ľudské práva, ako sú 

Turecko, Sudán a Eritrea; žiada 

o zrušenie všetkých readmisných dohôd 

s krajinami, ktoré nedodržiavajú základné 

ľudské práva; odmieta akékoľvek snahy 

o externalizáciu migračných politík EÚ 

a preto odsudzuje návrhy členských štátov 

a Komisie na zriadenie stredísk na 

spracúvanie žiadostí o azyl alebo 

zadržiavacích stredísk v tretích krajinách; 
vyzýva členské štáty, aby dodržiavali 

medzinárodnú zásadu nevyhostenia 

žiadateľov o azyl; žiada, aby sa prijali 

osobitné opatrenia na ochranu 

zraniteľného obyvateľstva, najmä osôb so 

zdravotným postihnutím, osamelých 

maloletých osôb a mladých žien; 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SK:PDF. 

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_201

2-2016_1.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:SK:PDF
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf
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