
AM\1218867SK.docx PE661.492v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.11.2020 A9-0226/39

Pozmeňujúci návrh 39
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 20 (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanoviská, ktoré 
prijal Výbor pre hospodárske, sociálne a 
kultúrne práva 11. októbra 2019 podľa 
Opčného protokolu k Medzinárodnému 
paktu o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach k oznámeniu č. 
37/2018, López Albán/Španielsko1a, 
___________________
1a http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time. 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Pozmeňujúci návrh 40
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 22 (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 
komisárky Rady Európy pre ľudské práva 
z 29. júna 2018 s názvom Grécko: 
okamžité opatrenia potrebné na ochranu 
ľudských práv migrantov1a,
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants. 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Pozmeňujúci návrh 41
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 41 (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozhodnutie 
Európskeho súdu pre ľudské práva vo 
veci Sh. a iní/Grécko, Rakúsko, 
Chorvátsko, Maďarsko, Severné 
Macedónsko, Srbsko a Slovinsko1a, 
v ktorom sa potvrdzuje, že mimoriadna 
zraniteľnosť dieťaťa by mala prevážiť 
nad neregulárnym postavením, pričom by 
mali byť prijaté potrebné opatrenia na 
jeho ochranu, a že príslušné orgány 
porušili článok 5, keď automaticky 
uplatňovali režim ochrannej starostlivosti 
bez toho, aby zvážili akékoľvek alternatívy 
k zaisteniu alebo požiadavku podľa práva 
EÚ, aby sa zabránilo zadržiavaniu detí1b,
___________________
1a Žiadosť č. 141165/16, rozsudok z 13. 
júna 2019.
1b https://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content. 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Pozmeňujúci návrh 42
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže vo viacerých členských 
štátoch sú stále viac kritizované prípady 
násilia v gynekológii a pôrodníctve45; 
keďže práva žien v celej ich rozmanitosti 
sú chránené v Zmluve, a to aj práva 
rómskych žien, žien tmavej pleti a žien inej 
farby pleti, LGBT žien a žien so 
zdravotným postihnutím; keďže 
problematikou práv žien sú osobitne 
dotknuté rómske ženy, ktoré často čelia 
vystupňovaným formám verbálneho, 
fyzického, psychického a rasového 
obťažovania v zariadeniach zdravotnej 
starostlivosti v oblasti reprodukčného 
zdravia; keďže Rómky v zariadeniach 
zdravotnej starostlivosti o matky majú 
skúsenosť aj s etnickou segregáciou a sú 
umiestňované v oddelených miestnostiach 
s oddelenými kúpeľňami a stravovacími 
zariadeniami; keďže v niektorých 
členských štátoch boli Rómky 
podrobované systematickej praxi nútenej a 
násilnej sterilizácie a nemali možnosť 
primeranej náhrady za toto porušenie ich 
ľudských práv, ani získať odškodnenie;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf. 

M. keďže vo viacerých členských 
štátoch sú stále viac kritizované prípady 
násilia v gynekológii a pôrodníctve45; 
keďže práva žien v celej ich rozmanitosti 
sú chránené v Zmluve, a to aj práva 
rómskych žien, žien tmavej pleti a žien inej 
farby pleti, LGBT žien a žien so 
zdravotným postihnutím; keďže 
problematikou práv žien sú osobitne 
dotknuté rómske ženy, ktoré často čelia 
vystupňovaným formám verbálneho, 
fyzického, psychického a rasového 
obťažovania v zariadeniach zdravotnej 
starostlivosti v oblasti reprodukčného 
zdravia, čo dokazuje prípad Bulharska45a; 
keďže Rómky v zariadeniach zdravotnej 
starostlivosti o matky v tomto členskom 
štáte majú skúsenosť aj s etnickou 
segregáciou a sú umiestňované v 
oddelených miestnostiach s oddelenými 
kúpeľňami a stravovacími 
zariadeniami45b; keďže v niektorých 
členských štátoch, napríklad na Slovensku 
a v Česku, boli Rómky podrobované 
systematickej praxi nútenej a násilnej 
sterilizácie a nemali možnosť primeranej 
náhrady za toto porušenie ich ľudských 
práv, ani získať odškodnenie45c;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
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ObstetricalViolence-EN.pdf. 
45a Komisár Rady Európy pre ľudské 
práva, Ženské sexuálne a reprodukčné 
zdravie a práva v Európe, Rada Európy , 
Štrasburg, 2017, s. 42 – 44; rozhodnutie 
Európskeho výboru pre sociálne práva z 
5. decembra 2018, Európske centrum pre 
práva Rómov/Bulharsko , sťažnosť č. 
151/2017; Európske centrum pre práva 
Rómov, Rómka zastrašovaná počas 
pôrodu rasistickým nemocničným 
personálom vyhrala spor, Európske 
centrum pre práva Rómov, 18. januára 
2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case. 
45b Rozhodnutie Európskeho výboru pre 
sociálne práva z 5. decembra 2018, 
Európske centrum pre práva 
Rómov/Bulharsko , sťažnosť č. 151/2017.
45c Výbor pre hospodárske, sociálne a 
kultúrne práva, Záverečné pripomienky k 
tretej pravidelnej správe o Slovensku, 18. 
októbra 2019, E/C.12/SVK/CO/3, body 44-
45; Výbor na odstránenie rasovej 
diskriminácie, Záverečné pripomienky k 
spojenej dvanástej a trinástej pravidelnej 
správe o Česku, 19. septembra 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, body 19-20; 
Výbor na odstránenie rasovej 
diskriminácie, Záverečné pripomienky k 
spojenej jedenástej a dvanástej 
pravidelnej správe o Slovensku, 12. 
januára 2018,CERD/C/SVK/CO/11-12, 
body 23-24; Výbor pre ľudské práva, 
Záverečné pripomienky k štvrtej 
pravidelnej správe o Slovensku, 22. 
novembra 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, body 
26-27.

Or. en

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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20.11.2020 A9-0226/43

Pozmeňujúci návrh 43
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže dochádza k závažným 
útokom na práva LGBTI osôb, a to do takej 
miery, že v jednom členskom štáte boli 
zavedené „zóny bez LGBTI“47; 

___________________
47 Zóny bez LGBTI boli zavedené v Poľsku 
- https://atlasnienawisci.pl/ 

P. keďže dochádza k závažným 
útokom na práva LGBTI osôb, a to do takej 
miery, že v Poľsku boli zavedené „zóny 
bez LGBTI“47; 

___________________
47 Zóny bez LGBTI boli zavedené v Poľsku 
– https://atlasnienawisci.pl/. 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/


AM\1218867SK.docx PE661.492v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.11.2020 A9-0226/44

Pozmeňujúci návrh 44
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže v každej otvorenej a 
transparentnej demokracii zohrávajú 
oznamovatelia zásadnú úlohu; keďže 
oznamovaním nezákonného alebo 
nevhodného konania ohrozujúceho 
verejný záujem, ako sú prípady korupcie, 
trestných činov alebo konfliktu záujmov, 
ktoré predstavujú hrozbu pre práva a 
slobody občanov, sú oznamovatelia 
nápomocní pri podpore transparentnosti, 
demokracie a právneho štátu;

W. keďže oznamovanie 
protispoločenskej činnosti je základným 
aspektom slobody prejavu a zohráva 
hlavnú úlohu pri odhaľovaní a 
oznamovaní priestupkov a pri posilňovaní 
demokratickej zodpovednosti a 
transparentnosti; keďže oznamovanie 
protispoločenskej činnosti predstavuje 
hlavný zdroj informácií v boji proti 
organizovanej trestnej činnosti a pri 
vyšetrovaní, identifikácii a zverejňovaní 
prípadov korupcie vo verejnom a 
v súkromnom sektore; keďže novinári a 
ďalší aktéri v oblasti médií v EÚ čelia 
opakovaným útokom, hrozbám a tlaku zo 
strany štátnych a neštátnych subjektov; 
keďže zadržanie a trestné stíhanie Juliana 
Assangea predstavuje nebezpečný 
precedens pre novinárov, ako potvrdilo 
Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy1a; keďže primeraná ochrana 
oznamovateľov na úrovni EÚ, 
vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako 
aj uznanie dôležitej úlohy oznamovateľov 
v spoločnosti sú predpokladom na 
zabezpečenie účinnosti takejto úlohy;

___________________
1a Rezolúcia 2317 (2020) Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy o hrozbách 
pre slobodu médií a bezpečnosť novinárov 
v Európe.
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20.11.2020 A9-0226/45

Pozmeňujúci návrh 45
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie X a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Xa. keďže Výbor Rady Európy pre 
právne veci a ľudské práva schválil 1. 
októbra 2019 vyšetrovanie čoraz väčšieho 
počtu prípadov, keď sú v Španielsku 
politici na celoštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni stíhaní za vyhlásenia 
uskutočnené pri výkone svojho 
mandátu1a;
___________________
1a Úvodné memorandum Výboru Rady 
Európy pre právne veci a ľudské práva, 
Mali by byť politici stíhaní za vyhlásenia 
uskutočnené pri výkone mandátu?, 1. 
októbra 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Pozmeňujúci návrh 46
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Y a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ya. keďže v celej EÚ sú naďalej 
zaznamenávané mnohé prípady 
neprimeraného použitia sily proti 
pokojným demonštrantom vrátane bitia 
demonštrantov; keďže orgány 
presadzovania práva v niektorých 
členských štátoch, ako sú Rumunsko1a, 
Španielsko a Francúzsko1b, čoraz častejšie 
používajú na kontrolu alebo rozohnanie 
demonštrantov menej nebezpečné zbrane, 
napríklad obušky, slzotvorný plyn, dymové 
granáty, elektrošokové zbrane, vodné delá 
a gumené projektily; keďže počet osôb, 
ktoré boli v posledných rokoch počas 
demonštrácií vážne zranené v dôsledku 
použitia gumových projektilov, je 
mimoriadne zarážajúci;
___________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. 
novembra 2018 o právnom štáte v 
Rumunsku (Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, 
s. 8).
1b Komisárka Rady Európy pre ľudské 
práva, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Zmenšovanie 
priestoru na slobodu pokojného 
zhromažďovania), Rada Európy, 
Štrasburg, 2019; Komisárka Rady Európy 
pre ľudské práva, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow 
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vest’ movement in France (Memorandum 
o zachovaní verejného poriadku a slobody 
zhromažďovania v súvislosti s hnutím 
„žltých viest“ vo Francúzsku), Rada 
Európy, Štrasburg, 2019; Komisárka 
Rady Európy pre ľudské práva, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Ochrana práv na slobodu prejavu 
a pokojného zhromažďovania počas 
minulotýždňových demonštrácií 
v Katalánsku), Rada Európy, Štrasburg, 
2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Pozmeňujúci návrh 47
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Y

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Y. keďže musí byť vždy možné 
identifikovať zodpovedných členov polície, 
aby sa mohlo vyšetriť prípadné nadmerné 
použitie sily, a vnútroštátne orgány sú 
povinné určiť súvisiacu zodpovednosť; 
keďže členské štáty majú rôzne limity pre 
použitie sily a zbraní zo strany orgánov 
presadzovania práva pri udržiavaní 
verejného poriadku; keďže niekoľko 
členských štátov51 prijalo právne predpisy, 
ktoré môžu viesť k neprimeraným 
obmedzeniam práva na slobodu pokojného 
zhromažďovania;

___________________
51 Komisárka Rady Európy pre ľudské 
práva, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Zmenšovanie priestoru 
na slobodu pokojného zhromažďovania), 
Rada Európy, Štrasburg, 2019.

Y. keďže musí byť vždy možné 
identifikovať zodpovedných členov polície, 
aby sa mohlo vyšetriť prípadné nadmerné 
použitie sily, a vnútroštátne orgány sú 
povinné určiť zodpovednosť v súvislosti s 
hierarchiou velenia; keďže členské štáty 
majú rôzne limity pre použitie sily a zbraní 
zo strany orgánov presadzovania práva pri 
udržiavaní verejného poriadku; keďže 
niekoľko členských štátov51 prijalo právne 
predpisy, ktoré môžu viesť k 
neprimeraným obmedzeniam práva na 
slobodu pokojného zhromažďovania;

___________________
51 Komisárka Rady Európy pre ľudské 
práva, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Zmenšovanie priestoru 
na slobodu pokojného zhromažďovania), 
Rada Európy, Štrasburg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/48

Pozmeňujúci návrh 48
Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0226/2020
Clare Daly
Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019
(2019/2199(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ABa. keďže EÚ predáva zbrane do 
krajín, ktoré vedú brutálne vojnové 
kampane, pôsobí ako podporovateľ 
znepriatelených strán v zahraničných 
konfliktoch a podporuje prevraty proti 
demokraticky zvoleným vodcom a 
zničujúce sankcie, a tak vyostruje násilie 
a nestabilitu v beztak nestabilných 
krajinách; keďže sankcie uložené v mene 
dodržiavania ľudských práv v skutočnosti 
pripravujú ľudí o základné práva1a; 
keďže EÚ nesmie spôsobovať chaos v 
krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, ani 
k nemu prispievať;
___________________
1a https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E. 
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