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20. 11. 2020 A9-0226/49

Pozmeňujúci návrh 49
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 AD

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AD. keďže podľa európskeho a 
medzinárodného práva má EÚ povinnosť 
pomáhať tým, ktorí do EÚ prichádzajú 
žiadať o azyl; keďže zavracanie migrantov 
predstavuje porušenie európskych a 
medzinárodných právnych predpisov a 
žiadateľom o azyl bráni vo využívaní 
právnych záruk, ktoré sú v takýchto 
právnych predpisoch pevne stanovené; 
keďže komisárka Rady Európy pre ľudské 
práva vyjadrila vážne znepokojenie nad 
opakovanými správami o násilnom 
zavracaní migrantov na vonkajších 
hraniciach;

AD. keďže podľa európskeho a 
medzinárodného práva má EÚ povinnosť 
pomáhať tým, ktorí do EÚ prichádzajú 
žiadať o azyl; keďže zavracanie migrantov 
predstavuje porušenie európskych a 
medzinárodných právnych predpisov a 
žiadateľom o azyl bráni vo využívaní 
právnych záruk, ktoré sú v takýchto 
právnych predpisoch pevne stanovené; 
keďže komisárka Rady Európy pre ľudské 
práva vyjadrila vážne znepokojenie nad 
opakovanými správami o násilnom 
zamedzení vstupu predstaviteľmi 
chorvátskych orgánov presadzovania 
práva1;

___________________________
1 List komisárky Rady Európy pre ľudské 
práva z 20. septembra 2018 adresovaný 
chorvátskemu premiérovi; Komisárka 
Rady Európy pre ľudské práva: Bosna 
a Hercegovina musia okamžite zatvoriť 
tábor Vučjak a prijať konkrétne 
opatrenia na zlepšenie zaobchádzania s 
migrantmi v krajine, Rada Európy, 
Štrasburg 2019.

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/50

Pozmeňujúci návrh 50
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 AH

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AH. keďže teroristické činy predstavujú 
jednu z najzávažnejších foriem 
porušovania základných práv a slobôd; 
keďže v rokoch 2018 a 2019 sa v 
Európskej únii vyskytli akty glorifikácie 
terorizmu a pocty teroristom; keďže tento 
typ konania dáva legitimitu terorizmu, 
ohrozuje našu demokraciu a ponižuje 
obete;

vypúšťa sa

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/51

Pozmeňujúci návrh 51
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
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že pri predchádzaní 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch zohráva EÚ dôležitú 
úlohu; zdôrazňuje dôležitosť toho, aby EÚ 
a jej členské štáty vypracovali osobitné 
programy na skoncovanie s chudobou detí, 
pretože sa musí venovať zvláštna 
pozornosť konkrétnemu nepriaznivému 
dosahu chudoby na sociálny, psychický a 
fyzický vývoj detí a dôsledkom pre zdravie 
budúcich generácií dospelých; zdôrazňuje, 
že deťom hrozí neprimerané riziko 
sociálneho a hospodárskeho vylúčenia a že 
v dôsledku zneužívania, násilia, 
vykorisťovania, chudoby a všetkých foriem 
sociálneho vylúčenia zažívajú deti 
porušovanie svojich základných práv; 
zdôrazňuje, že chudoba ako taká je formou 
sociálnej nespravodlivosti, ktorá pramení z 
rodovej nerovnosti, diskriminácie a 
nerovnosti šancí na prístup k tovarom a 
službám; vyzýva Komisiu a Radu, aby pri 
rozhodovaní o návrhoch hospodárskej 
politiky nezabúdali na základné práva a 
aby v súvislosti s každým rozhodovaním o 
jej prijatí zabezpečili vyhodnotenie jej 
vplyvu na ľudské práva s cieľom posúdiť 
akýkoľvek prípadný nepriaznivý vplyv na 
ľudské práva; vyzýva členské štáty, aby 
všetkým zaručili rovnaký prístup k 
zdravotnej starostlivosti, kvalitnému 
vzdelaniu a bývaniu;

1. uznáva, že pri predchádzaní 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu v 
členských štátoch zohráva EÚ dôležitú 
úlohu; zdôrazňuje dôležitosť toho, aby EÚ 
a jej členské štáty vypracovali osobitné 
programy na skoncovanie s chudobou detí, 
pretože sa musí venovať zvláštna 
pozornosť konkrétnemu nepriaznivému 
dosahu chudoby na sociálny, psychický a 
fyzický vývoj detí a dôsledkom pre zdravie 
budúcich generácií dospelých; zdôrazňuje, 
že deťom hrozí neprimerané riziko 
sociálneho a hospodárskeho vylúčenia a že 
v dôsledku zneužívania, násilia, 
vykorisťovania, chudoby a všetkých foriem 
sociálneho vylúčenia zažívajú deti 
porušovanie svojich základných práv; 
zdôrazňuje, že chudoba ako taká je formou 
sociálnej nespravodlivosti, ktorá pramení z 
rodovej nerovnosti, diskriminácie a 
nerovnosti šancí na prístup k tovarom a 
službám; vyzýva Komisiu a Radu, aby v 
rozhodnutiach o návrhoch hospodárskej 
politiky vychádzali zo základných práv a 
aby v súvislosti s každým rozhodovaním o 
jej prijatí zabezpečili vyhodnotenie jej 
vplyvu na ľudské práva s cieľom posúdiť 
akýkoľvek prípadný nepriaznivý vplyv na 
ľudské práva; vyzýva členské štáty, aby 
všetkým zaručili rovnaký prístup k 
zdravotnej starostlivosti, kvalitnému 
vzdelaniu a bývaniu;
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20. 11. 2020 A9-0226/52

Pozmeňujúci návrh 52
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
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že významné zníženie 
vládnych výdavkov na verejné služby má 
závažný vplyv na nerovnosť, ktorá hlboko 
ovplyvňuje sociálnu štruktúru EÚ v 
mnohých členských štátoch a v dôsledku 
toho sa aj v súčasnosti nestále prehlbujú 
rozdiely a narastá porušovanie základných 
práv – čo postihuje najmä ženy, osoby so 
zdravotným postihnutím, seniorov, deti, 
migrantov, Rómov, osoby LGBTI+ a 
členov ďalších znevýhodnených skupín; 
opakovane pripomína, že 
makroekonomické politiky nesmie určovať 
iba hospodársky rastu, ale aj sociálne 
normy, aby sa zabezpečilo, že tí 
najzraniteľnejší v spoločnosti môžu naplno 
požívať svoje sociálne, politické a 
ekonomické práva; zdôrazňuje, že rovnaký 
prístup a možnosti kvalitného vzdelania a 
zamestnania majú rozhodujúcu úlohu ako 
pomoc pri zmierňovaní nerovnosti a 
vymanení ľudí z chudoby; berie na 
vedomie dôležitosť základných pracovných 
práv, ako je materská a otcovská 
dovolenka, ktorá pomáha poskytnúť deťom 
zdravé, stabilné prostredie; vyzýva členské 
štáty, aby prijali právne predpisy na 
ochranu a posilnenie takých práv, ktoré 
prispejú k sociálnej a ekonomickej stabilite 
rodín; vyzýva členské štáty, aby zaistili 
patričné podmienky práce a ochranu proti 
hospodárskemu vykorisťovaniu a 

2. zdôrazňuje, že dosah úsporných 
opatrení, najmä zníženie vládnych 
výdavkov na verejné služby má závažný 
vplyv na nerovnosť, ktorá hlboko 
ovplyvňuje sociálnu štruktúru EÚ v 
mnohých členských štátoch a v dôsledku 
toho sa aj v súčasnosti nestále prehlbujú 
rozdiely a narastá porušovanie základných 
práv – čo postihuje najmä ženy, osoby so 
zdravotným postihnutím, seniorov, deti, 
migrantov, Rómov, osoby LGBTI+ a 
členov ďalších znevýhodnených skupín; 
opakovane pripomína, že 
makroekonomické politiky nesmie určovať 
iba hospodársky rastu, ale aj sociálne 
normy, aby sa zabezpečilo, že tí 
najzraniteľnejší v spoločnosti môžu naplno 
požívať svoje sociálne, politické a 
ekonomické práva; zdôrazňuje, že rovnaký 
prístup a možnosti kvalitného vzdelania a 
zamestnania majú rozhodujúcu úlohu ako 
pomoc pri zmierňovaní nerovnosti a 
vymanení ľudí z chudoby; berie na 
vedomie dôležitosť základných pracovných 
práv, ako je materská a otcovská 
dovolenka, ktorá pomáha poskytnúť deťom 
zdravé, stabilné prostredie; vyzýva členské 
štáty, aby prijali právne predpisy na 
ochranu a posilnenie takých práv, ktoré 
prispejú k sociálnej a ekonomickej stabilite 
rodín; vyzýva členské štáty, aby zaistili 
patričné podmienky práce a ochranu proti 



AM\1218869SK.docx PE661.492v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

diskriminácii, a to najmä tým skupinám, 
ktoré sú voči takýmto nerovnostiam 
najviac zraniteľné, ako napríklad mladí 
ľudia; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
implementáciu záruky pre mladých ľudí; 
aby zaistili, že všetci mladí ľudia budú mať 
prístup k možnosti zamestnania, 
vzdelávania a odbornej prípravy vysokej 
kvality a že takéto možnosti budú 
vyvážene rozdelené medzi členské štáty a 
regióny; vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere implementovali smernicu o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní, aby 
tak zaistili rovnosť v prístupe k možnosti 
zamestnania bez ohľadu na náboženskú 
vieru, vek, zdravotné postihnutie a 
sexuálnu orientáciu;

hospodárskemu vykorisťovaniu a 
diskriminácii, a to najmä tým skupinám, 
ktoré sú voči takýmto nerovnostiam 
najviac zraniteľné, ako napríklad mladí 
ľudia; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
implementáciu záruky pre mladých ľudí; 
aby zaistili, že všetci mladí ľudia budú mať 
prístup k možnosti zamestnania, 
vzdelávania a odbornej prípravy vysokej 
kvality a že takéto možnosti budú 
vyvážene rozdelené medzi členské štáty a 
regióny; vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere implementovali smernicu o 
rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní, aby 
tak zaistili rovnosť v prístupe k možnosti 
zamestnania bez ohľadu na náboženskú 
vieru, vek, zdravotné postihnutie a 
sexuálnu orientáciu;

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/53

Pozmeňujúci návrh 53
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
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že bývanie nie je len 
komodita, ale nevyhnutnosť, keďže 
občania bez neho sa nemôžu v plnej miere 
zapájať do života spoločnosti alebo mať 
prístup k všetkým svojim základným 
právam; je znepokojený skutočnosťou, že 
najmä mladí ľudia si finančne nemôžu 
dovoliť bývanie a vyjadruje poľutovanie 
nad prípadmi diskriminácie zo strany 
prenajímateľov a politikami rušenia 
príspevkov na bývanie pre mladých; je 
znepokojený tým, že až tretina všetkých 
ľudí bez domova vo väčšine členských 
štátov EÚ je vo veku 18 – 29 rokov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
integrovali odporúčania komisárky Rady 
Európy pre ľudské práva z 23. januára 
2020 v jej poznámke z 23. januára 2020 s 
názvom Právo na cenovo dostupné 
bývanie: zanedbaná povinnosť Európy, 
najmä odporúčanie, aby všetky členské 
štáty urýchlene uznali záväznosť článku 31 
revidovanej Európskej sociálnej charty o 
práve na bývanie; vyzýva členské štáty, 
aby medzi priority svojej sociálnej politiky 
zaradili právo občanov na primerané 
bývanie a zvýšili investície do sociálneho a 
cenovo primeraného bývania, a tak 
bojovali s nadmerným bremenom nákladov 
na bývanie najmä v záujme ochrany 
znevýhodnených a zraniteľných skupín; 
vyzýva Komisiu, aby dôsledne vyšetrila 

3. zdôrazňuje, že bývanie nie je 
komodita, ale nevyhnutnosť, keďže 
občania bez neho sa nemôžu v plnej miere 
zapájať do života spoločnosti alebo mať 
prístup k všetkým svojim základným 
právam; je znepokojený skutočnosťou, že 
najmä mladí ľudia si finančne nemôžu 
dovoliť bývanie a vyjadruje poľutovanie 
nad prípadmi diskriminácie zo strany 
prenajímateľov a politikami rušenia 
príspevkov na bývanie pre mladých; je 
znepokojený tým, že až tretina všetkých 
ľudí bez domova vo väčšine členských 
štátov EÚ je vo veku 18 – 29 rokov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
integrovali odporúčania komisárky Rady 
Európy pre ľudské práva z 23. januára 
2020 v jej poznámke z 23. januára 2020 s 
názvom Právo na cenovo dostupné 
bývanie: zanedbaná povinnosť Európy, 
najmä odporúčanie, aby všetky členské 
štáty urýchlene uznali záväznosť článku 31 
revidovanej Európskej sociálnej charty o 
práve na bývanie; vyzýva členské štáty, 
aby medzi priority svojej sociálnej politiky 
zaradili právo občanov na primerané 
bývanie a zvýšili investície do sociálneho a 
cenovo primeraného bývania, a tak 
bojovali s nadmerným bremenom nákladov 
na bývanie najmä v záujme ochrany 
znevýhodnených a zraniteľných skupín; 
vyzýva Komisiu, aby dôsledne vyšetrila 
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diskrimináciu v prístupe k bývaniu, ktorá 
sa zakazuje v smernici o rasovej rovnosti, a 
aby v prípade porušení začala postupy pre 
nesplnenie povinností;

diskrimináciu v prístupe k bývaniu, ktorá 
sa zakazuje v smernici o rasovej rovnosti, a 
aby v prípade porušení začala postupy pre 
nesplnenie povinností;

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/54

Pozmeňujúci návrh 54
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
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. uznáva závažné otázky, ktoré sa 
môžu vyskytnúť v rámci prevažne 
euroskeptických komunít, najmä tých, 
ktoré sú spájané s násilnými politickými 
názormi, a naliehavo vyzýva EÚ a členské 
štáty, aby podporovali aktívnu účasť 
občanov EÚ na záležitostiach EÚ, najmä 
medzi mladými ľuďmi, aby mohli 
vyjadriť svoje názory prostredníctvom 
demokratických kanálov;

vypúšťa sa

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/55

Pozmeňujúci návrh 55
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
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. víta iniciatívy a opatrenia 
zamerané na posilnenie spolupráce 
v oblasti bezpečnosti medzi členskými 
štátmi a vytvorenie účinnej reakcie EÚ na 
teroristické a bezpečnostné hrozby 
v Európskej únii; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby medzi sebou v plnej 
miere spolupracovali a zlepšili vzájomnú 
výmenu informácií a výmenu informácií 
s agentúrami EÚ pre spravodlivosť 
a vnútorné veci; zdôrazňuje, že v boji proti 
terorizmu je dôležité dodržiavať základné 
práva; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
mechanizmy dohľadu v oblasti 
spravodajských služieb boli v súlade 
s chartou a EDĽP; vyzýva dotknuté 
inštitúcie, aby poskytli záruky na 
zabránenie následnej viktimizácii 
v dôsledku ponižovania a útokov na 
povesť obetí pochádzajúcich zo 
sociálnych sektorov súvisiacich 
s útočníkom;

vypúšťa sa

Or. en
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20. 11. 2020 A9-0226/56

Pozmeňujúci návrh 56
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
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
opakovanými správami o násilnom 
odopieraní vstupu príslušníkmi orgánov 
presadzovania práva v niektorých 
členských štátoch; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby túto záležitosť vyšetrili a 
prijali účinné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa takéto politiky a postupy 
zrušili, a to aj zabezpečením nezávislého 
monitorovania činností kontroly hraníc zo 
strany existujúcich vnútroštátnych inštitúcií 
pre ľudské práva (inštitúcie ombudsmana, 
národné inštitúcie pre ľudské práva, 
národné preventívne mechanizmy), ktoré 
sú podporované únijnými a 
medzinárodnými orgánmi (komisár Rady 
Európy pre ľudské práva, CPT, ECRI, 
FRA), a zabezpečili, aby sa finančné 
prostriedky EÚ nevyužívali na páchanie 
porušovania základných práv; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby postupovali 
v súlade s medzinárodným právom 
a právom EÚ, ako aj Chartou základných 
práv Európskej únie a zabezpečili široký 
rámec na umožnenie legálnej migrácie 
a zabránili núteniu migrantov k využívaniu 
neregulárnych spôsobov migrácie;

32. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
opakovanými správami o násilnom 
odopieraní vstupu príslušníkmi orgánov 
presadzovania práva v niektorých 
členských štátoch; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby túto záležitosť vyšetrili a 
prijali účinné opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa takéto politiky a postupy 
zrušili, a to aj prerušením toku finančných 
prostriedkov na hraničný dozor a 
zabezpečením nezávislého monitorovania 
činností kontroly hraníc zo strany 
existujúcich vnútroštátnych inštitúcií pre 
ľudské práva (inštitúcie ombudsmana, 
národné inštitúcie pre ľudské práva, 
národné preventívne mechanizmy), ktoré 
sú podporované únijnými a 
medzinárodnými orgánmi (komisár Rady 
Európy pre ľudské práva, CPT, ECRI, 
FRA), a zabezpečili, aby sa finančné 
prostriedky EÚ nevyužívali na páchanie 
porušovania základných práv; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby postupovali 
v súlade s medzinárodným právom 
a právom EÚ, ako aj Chartou základných 
práv Európskej únie a zabezpečili široký 
rámec na umožnenie legálnej migrácie 
a zabránili núteniu migrantov k využívaniu 
neregulárnych spôsobov migrácie;

Or. en
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