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Pozmeňujúci návrh 1 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Názov 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

o výročnej správe o ľudských právach 

a demokracii vo svete v roku 2013 

a politike Európskej únie v tejto oblasti 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv a ostatné zmluvy a nástroje 

OSN týkajúce sa ľudských práv, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv a ostatné zmluvy a nástroje 

OSN týkajúce sa ľudských práv, najmä na 

Medzinárodný pakt o občianskych 

a politických právach a Medzinárodný 

pakt o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach prijaté v New Yorku 

16. decembra 1966, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivo Belet, Petr Ježek, Kinga Gál, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Daniele Viotti, Timothy Kirkhope, Caterina Chinnici 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 



 

PE544.314v01-00 4/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Dohovor OSN o právach 

dieťaťa a uznesenie Európskeho 

parlamentu k 25. výročiu Dohovoru OSN 

o právach dieťaťa prijaté 27. novembra 

2014, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na miléniovú deklaráciu 

OSN z 8. septembra 2000 (A/Res/55/2), na 

jej program rozvoja na obdobie po roku 

2015 a na rezolúcie jej Valného 

zhromaždenia, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Európsky dohovor o 

ochrane ľudských práv, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tokia Saïfi 
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Návrh uznesenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 3 Zmluvy o 

Európskej únii, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na článok 21 Zmluvy 

o Európskej Únii (ZEÚ), 

– so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5 

a článok 21 Zmluvy o Európskej Únii 

(ZEÚ), 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 207 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marielle de Sarnez 
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Návrh uznesenia 

Citácia 2 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Chartu základných práv 

Európskej únie, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na usmernenia Európskej 

únie o ľudských právach, najmä na 

usmernenia na presadzovanie a ochranu 

všetkých ľudských práv lesieb, gejov, 

bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI), 

usmernenia o presadzovaní a ochrane 

slobody náboženského vyznania alebo 

viery, obe prijaté Radou 24. júna 2013, 

a usmernenia týkajúce sa slobody prejavu 

online a offline, prijaté 12. mája 2014, 

– so zreteľom na usmernenia Európskej 

únie o ľudských právach,  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na usmernenia Európskej 

únie o ľudských právach, najmä na 

usmernenia na presadzovanie a ochranu 

všetkých ľudských práv lesieb, gejov, 

– so zreteľom na usmernenia Európskej 

únie o ľudských právach, usmernenia 

o presadzovaní a ochrane slobody 

náboženského vyznania alebo viery, obe 
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bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI), 
usmernenia o presadzovaní a ochrane 

slobody náboženského vyznania alebo 

viery, obe prijaté Radou 24. júna 2013, 

a usmernenia týkajúce sa slobody prejavu 

online a offline, prijaté 12. mája 2014, 

prijaté Radou 24. júna 2013, a usmernenia 

týkajúce sa slobody prejavu online 

a offline, prijaté 12. mája 2014, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje naliehavé 

uznesenia o prípadoch porušovania 

ľudských práv, princípov demokracie 

a právneho štátu, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 14 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Spoločný pracovný 

dokument o presadzovaní zásady 

komplementárnosti: Súbor nástrojov na 

prekonanie medzery medzi 

medzinárodnou a vnútroštátnou justíciou 

(Joint Staff Working Document on 

Advancing the Principle of 

Complementarity: Toolkit for bridging the 

gap between International and National 

Justice), 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu venovanú 

stratégii digitálnej slobody v zahraničnej 

politike EÚ prijatú 15. novembra 2012, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu o slobode tlače a 

médií vo svete prijatú 20. mája 2013, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 15 c (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na spoločné oznámenie 

Vysokej predstaviteľky Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 

Komisie Európskej rade, Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 
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hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov z 8. marca 2011 

nazvané Partnerstvo pre demokraciu a 

spoločnú prosperitu s južným 

Stredozemím (COM(2011)0200), 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 17 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. 

júna 2010 o vykonávaní nariadenia Rady 

(ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s 

určitým tovarom, ktorý možno použiť na 

vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné 

kruté, neľudské alebo ponižujúce 

zaobchádzanie alebo trestanie8a; 

 __________________ 

 8a Prijaté texty, P7_TA(2010)0236. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 21 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na rezolúciu Hospodárskej 

a sociálnej rady OSN z 26. júna 2014, 

v ktorej vyzýva na vytvorenie medzivládnej 

pracovnej skupiny s neobmedzeným 

zložením, ktorej úlohou by bolo 

„vypracovať medzinárodný právne 

záväzný nástroj na reguláciu aktivít 
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nadnárodných spoločností a iných 

podnikov v rámci medzinárodnej právnej 

úpravy ľudských práv“, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 22 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. 

februára 2006 o ustanoveniach o 

ľudských právach a demokracii v 

dohodách Európskej únie9a, 

 __________________ 

 9a Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 107. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 

novembra 2014 o EÚ a celosvetovom 

rozvojovom rámci na obdobie po roku 

20153a, 

 __________________ 

 3a Prijaté texty, P8_TA-PROV(2014)0059. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 

novembra 2014 o EÚ a celosvetovom 

rozvojovom rámci na obdobie po roku 

2015, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 27. 

novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru 

OSN o právach dieťaťa, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 26 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Dohovor MOP 

o migrácii za zamestnaním z roku 1949, 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 27 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej 

organizácie práce č. 169 o domorodom a 

kmeňovom obyvateľstve v nezávislých 

krajinách, 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 27 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie z 10. 

októbra 2013 o diskriminácii na základe 

príslušnosti ku kaste (2013/2676 (RSP)), 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Anne-Marie Mineur 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 27 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na Európsku sociálnu 

chartu podpísanú v Turíne 18. októbra 

1961 a revidovanú v Štrasburgu 3. mája 

1996, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 30  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na svoje odporúčania Rade 

z 18. apríla 2013 o zásade zodpovednosti 

za ochranu stanovenej OSN (R2P)13, 

vypúšťa sa 

__________________  

13 Prijaté texty, P7_TA(2013)0180.  

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie -A (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 -A. keďže v článku 25 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

každého na primeranú životnú úroveň, 

pričom materstvo a detstvo majú nárok na 

osobitnú starostlivosť a pomoc; keďže 

Dohovor OSN o právach dieťaťa slávi 

svoje 25. výročie ako zmluva o ľudských 

právach s najvyšším počtom ratifikácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac 

posilňuje záväzok EÚ konať na 

medzinárodnej scéne v súlade so zásadami 

demokracie, právneho štátu, univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv 

a základných slobôd, zásadou 

zachovávania ľudskej dôstojnosti, 

zásadami rovnosti a solidarity 

a dodržiavania zásad Charty Organizácie 

Spojených národov, Charty základných 

práv Európskej únie a medzinárodného 

práva; 

A. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac 

posilňujú právomoci EÚ v oblasti tvorby 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky v súlade so zásadami demokracie, 

právneho štátu, univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv 

a základných slobôd, zásadou 

zachovávania ľudskej dôstojnosti, 

zásadami rovnosti a solidarity, 

presadzovaním medzinárodného práva 

a spravodlivosti a s dodržiavaním zásad 

Charty Organizácie Spojených národov, 

Charty základných práv Európskej únie 

a medzinárodného práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac 

posilňuje záväzok EÚ konať na 

medzinárodnej scéne v súlade so zásadami 

demokracie, právneho štátu, univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv 

a základných slobôd, zásadou 

zachovávania ľudskej dôstojnosti, 

zásadami rovnosti a solidarity 

a dodržiavania zásad Charty Organizácie 

Spojených národov, Charty základných 

práv Európskej únie a medzinárodného 

práva; 

A. keďže článkom 21 ZEÚ sa ešte viac 

posilňuje záväzok EÚ konať na 

medzinárodnej scéne v súlade so zásadami 

demokracie, právneho štátu, univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv 

a základných slobôd, zásadou 

zachovávania ľudskej dôstojnosti, 

zásadami rovnosti a solidarity 

a dodržiavania zásad Charty Organizácie 

Spojených národov, Charty základných 

práv Európskej únie a medzinárodného 

práva; keďže podľa článku 6 Zmluvy 

o EÚ Európska únia pristúpi k 

Európskemu dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže podľa článku 207 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie obchodná 

politika Únie vychádza zo zásad a cieľov 

vonkajšej činnosti Únie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv sú základnými kameňmi 

činnosti EÚ na medzinárodnej scéne; 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv sú základnými kameňmi 

činnosti EÚ na medzinárodnej scéne; 

keďže univerzálnosť ľudských práv vážne 

spochybňuje niekoľko autoritárskych 

režimov, a to najmä na multilaterálnych 

fórach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 



 

PE544.314v01-00 16/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv sú základnými kameňmi 

činnosti EÚ na medzinárodnej scéne; 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv sú základnými kameňmi 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv sú základnými kameňmi 

činnosti EÚ na medzinárodnej scéne; 

B. keďže dodržiavanie, podpora a ochrana 

univerzálnej platnosti a nedeliteľnosti 

ľudských práv by mali byť prinajmenšom 

základnými kameňmi činnosti EÚ na 

medzinárodnej scéne; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže viac než polovica obyvateľov 

sveta ešte stále žije v nedemokratických 

režimoch a počas posledných rokov miera 

slobody v celosvetovom meradle neustále 

klesala; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže demokratické režimy 

nevymedzuje len usporadúvanie volieb, 

ale aj dodržiavanie zásad právneho štátu, 

sloboda slova, dodržiavanie ľudských 

práv, nezávislá justícia a nestranná 

verejná správa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 

a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

ľudských práv; 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 

a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

demokracie a ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 
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a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

ľudských práv; 

a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

ľudských práv a na medzinárodnej scéne; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 

a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

ľudských práv; 

C. keďže dôveryhodnosť EÚ v jej 

vonkajších vzťahoch bude posilnená 

zvyšovaním súladu medzi jej vnútornými 

a vonkajšími politikami týkajúcimi sa 

ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že diplomatické, politické či 

hospodárske úvahy obmedzujú, ba 

dokonca negujú politiku Európskej únie 

v oblasti ľudských práv a vedú k praxi 

dvojakých noriem, ktorá poškodzuje 

všetky politiky EÚ v tejto oblasti a je 

v úplnom rozpore s víziou univerzálnych 

ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže podpredsedníčka Komisie 

a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) uviedla, že ľudské práva budú 

jednou z jej hlavných priorít a že má 

v úmysle používať ich ako ukazovateľ, 

pokiaľ ide o všetky jej vzťahy s tretími 

D. keďže podpredsedníčka Komisie 

a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) uviedla, že ľudské práva budú 

jednou z jej hlavných priorít a že má 

v úmysle používať ich ako ukazovateľ, 

pokiaľ ide o všetky vzťahy s tretími 
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krajinami; keďže takisto opätovne 

zdôraznila záväzok EÚ podporovať ľudské 

práva vo všetkých oblastiach zahraničných 

vzťahov „bez výnimky“; keďže prijatie 

nového akčného plánu EÚ pre ľudské 

práva a demokraciu a obnovenie mandátu 

osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva 

bude na programe EÚ začiatkom roka 

2015; 

krajinami; keďže takisto opätovne 

zdôraznila záväzok EÚ podporovať ľudské 

práva vo všetkých oblastiach zahraničných 

vzťahov „bez výnimky“; keďže prijatie 

nového akčného plánu EÚ pre ľudské 

práva a demokraciu a obnovenie mandátu 

osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva 

bude na programe EÚ začiatkom roka 

2015; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže podpredsedníčka Komisie 

a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) uviedla, že ľudské práva budú 

jednou z jej hlavných priorít a že má 

v úmysle používať ich ako ukazovateľ, 

pokiaľ ide o všetky jej vzťahy s tretími 

krajinami; keďže takisto opätovne 

zdôraznila záväzok EÚ podporovať ľudské 

práva vo všetkých oblastiach zahraničných 

vzťahov „bez výnimky“; keďže prijatie 

nového akčného plánu EÚ pre ľudské 

práva a demokraciu a obnovenie mandátu 

osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva 

bude na programe EÚ začiatkom roka 

2015; 

D. keďže podpredsedníčka Komisie 

a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) uviedla, že ľudské práva budú 

jednou z jej hlavných priorít a že má 

v úmysle používať ich ako ukazovateľ, 

pokiaľ ide o všetky jej vzťahy s tretími 

krajinami; keďže takisto opätovne 

zdôraznila záväzok EÚ podporovať ľudské 

práva vo všetkých oblastiach zahraničných 

vzťahov „bez výnimky“ a najmä v oblasti 

obchodu; keďže prijatie nového akčného 

plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu 

a obnovenie mandátu osobitného zástupcu 

EÚ pre ľudské práva bude na programe EÚ 

začiatkom roka 2015; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže výročná správa EÚ a udalosti po 

jej vykazovanom období dôrazne 

pripomínajú množstvo ľudských obetí 

v dôsledku nedodržiavania ľudských práv; 

keďže v dôsledku nedodržiavania 

ľudských práv vznikajú tiež v EÚ 

významné materiálne a rozpočtové 

náklady v prípadoch, keď porušovanie 

ľudských práv a nedostatok legitímnej 

demokratickej účasti vedú k nestabilite, 

zlyhávajúcim štátom, humanitárnym 

krízam a ozbrojeným konfliktom, na ktoré 

EÚ musí reagovať; 

F. keďže výročná správa EÚ a udalosti po 

jej vykazovanom období dôrazne 

pripomínajú množstvo ľudských obetí 

v dôsledku nedodržiavania ľudských práv; 

keďže nedodržiavanie ľudských práv 

v tretích krajinách vedie k nepriaznivým 

dôsledkom pre EÚ v prípadoch, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, zlyhávajúcim štátom, 

humanitárnym krízam a ozbrojeným 

konfliktom, na ktoré EÚ musí reagovať; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže výročná správa EÚ a udalosti po 

jej vykazovanom období dôrazne 

pripomínajú množstvo ľudských obetí 

v dôsledku nedodržiavania ľudských práv; 

keďže v dôsledku nedodržiavania ľudských 

práv vznikajú tiež v EÚ významné 

materiálne a rozpočtové náklady 

v prípadoch, keď porušovanie ľudských 

práv a nedostatok legitímnej demokratickej 

účasti vedú k nestabilite, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam 

a ozbrojeným konfliktom, na ktoré EÚ 

musí reagovať; 

F. keďže výročná správa EÚ a udalosti po 

jej vykazovanom období dôrazne 

pripomínajú množstvo ľudských obetí 

v dôsledku nedodržiavania ľudských práv; 

keďže v dôsledku nedodržiavania ľudských 

práv vznikajú tiež v EÚ významné 

materiálne a rozpočtové náklady 

v prípadoch, keď porušovanie ľudských 

práv a nedostatok legitímnej demokratickej 

účasti vedú k nestabilite, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam 

a ozbrojeným konfliktom; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže záväzok EÚ týkajúci sa účinného 

multilateralizmu s OSN v jeho jadre je 

neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky 

Únie a vychádza z presvedčenia, že 

multilaterálny systém založený na 

univerzálnych pravidlách a hodnotách je 

najvhodnejším systémom na riešenie 

globálnych kríz, výziev a hrozieb; 

G. keďže záväzok EÚ týkajúci sa účinného 

multilateralizmu je neodlučiteľnou 

súčasťou vonkajšej politiky Únie 

a vychádza z presvedčenia, že 

multilaterálny systém je najvhodnejším 

systémom na riešenie globálnych kríz, 

výziev a hrozieb; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže Parlament vo svojom uznesení 

zo 17. júla 2014 zopakoval svoju silnú 

podporu pre prijatie pozmeňujúcich 

návrhov z Kampaly k Rímskemu štatútu 

Medzinárodného trestného súdu (ICC) 

vrátane pozmeňujúceho návrhu 

k trestnému činu agresie a vyzval všetky 

členské štáty EÚ, aby ich ratifikovali 

a začlenili do svojich vnútroštátnych 

právnych predpisov; keďže pozmeňujúci 

návrh k trestnému činu agresie prispeje 

k fungovaniu právneho štátu 

na medzinárodnej úrovni a 

k medzinárodnému mieru a bezpečnosti 

tým, že bude odrádzať od nezákonného 

použitia sily, a teda proaktívne prispievať 

k predchádzaniu takýmto trestným činom 

a k upevňovaniu trvalého mieru; 

vypúšťa sa 



 

PE544.314v01-00 22/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ia. keďže počet nezamestnaných sa od 

roku 2007 zvýšil o 28 miliónov a keďže sa 

odhaduje, že počet osôb nezamestnaných 

kvôli systémovej kríze dosahuje 67 

miliónov; keďže 60,9 % pracovníkov 

v rozvojových krajinách ešte stále žije 

z menej než 4 dolárov na deň; keďže na 

svete žije 1,2 miliardy osôb v extrémnej 

chudobe a 805 miliárd osôb trpí hladom; 

keďže hoci prioritný cieľ miléniových 

rozvojových cieľov spočívajúci 

v odstránení extrémnej chudoby a hladu 

sa už čiastočne dosahoval, avšak úsporné 

opatrenia v rozvinutých aj rozvojových 

krajinách viedli k zhoršeniu pracovného 

trhu a životných podmienok, ako aj 

k prehĺbeniu rozdielov v bohatstve medzi 

najbohatšími a najchudobnejšími; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ja. keďže bezplatné primárne vzdelanie 

pre všetky deti je základným právom 

podľa Medzinárodného dohovoru 

o právach dieťaťa z roku 1989; keďže 

vzdelávanie detí a dospelých pomáha so 
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znižovaním miery chudoby, úmrtnosti detí 

a s presadzovaním osvedčených postupov 

v oblasti ochrany životného prostredia; 

keďže prístup k vzdelaniu pre všetkých je 

úzko spätý s cieľom miléniových 

rozvojových cieľov v oblasti rovnosti 

pohlaví, a to najmä pokiaľ ide 

o absolvovanie primárneho vzdelávania; 

keďže tento cieľ sa ešte ani zďaleka 

nepodarilo dosiahnuť; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže pracovné práva a práva 

odborových zväzov sú na celom svete 

vystavené vážnym útokom , pričom 
spôsoby, akými fungujú podniky, majú 

veľký vplyv na práva pracovníkov, 

spoločenstiev a spotrebiteľov v rámci 

Európy aj mimo nej; keďže medzinárodné 

právo v oblasti ľudských práv ukladá 

štátom povinnosť chrániť ľudské práva 

s cieľom zabezpečiť, aby činnosti 

korporácií patriacich do ich jurisdikcie 

neporušovali ľudské práva, a zaistiť, aby 

obete mali k dispozícii účinné spôsoby 

nápravy; 

L. keďže spôsoby, akými fungujú podniky, 

majú veľký vplyv na práva pracovníkov, 

spoločenstiev a spotrebiteľov; keďže 

medzinárodné právo v oblasti ľudských 

práv ukladá štátom povinnosť chrániť 

ľudské práva s cieľom zabezpečiť, aby 

činnosti korporácií patriacich do ich 

jurisdikcie neporušovali ľudské práva, 

a zaistiť, aby obete mali k dispozícii účinné 

spôsoby nápravy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 La. keďže pre všetkých občanov, ktorých 

krajiny chcú pristúpiť do Európskej únie, 

sú zaručené základné slobody, ľudské 

práva a rovnaké príležitosti; keďže 

ochrana národnostných menšín, 

regionálnych jazykov a menšinových 

jazykov je v niektorých z týchto krajín 

zásadným problémom, ktorý sa nedá 

vyriešiť len bojom proti xenofóbii a 

diskriminácii, ale prostredníctvom prijatia 

osobitných právnych, jazykových, 

kultúrnych, sociálnych a iných súborov 

pravidiel a postupov; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 La. keďže podnikateľská komunita má 

zohrávať významnú úlohu pri 

presadzovaní ľudských práv a keďže 

takéto úsilie je veľmi vhodné a verejné 

inštitúcie by ho mali na celom svete 

podporovať; keďže presadzovanie 

ľudských práv by sa malo považovať za 

platformu spolupráce medzi verejným a 

súkromným sektorom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 La. keďže systém VSP+ priznávaný tretím 

krajinám si vyžaduje ustanovenie 

o dodržiavaní medzinárodných dohovorov 

venovaných ľudským právam a právam 

pracovníkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie М 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

М. keďže článok 16 Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv stanovuje, že muži a ženy, 

ak dosiahli plnoletosť, majú právo bez 

hocijakého obmedzenia z dôvodov rasy, 

národnosti alebo náboženskej príslušnosti 

uzavrieť manželstvo a založiť rodinu 

a majú nárok na rovnaké práva na 

manželstvo, a to počas jeho trvania i pri 

jeho rozlúčení; 

М. keďže článok 16 Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv stanovuje, že muži a ženy, 

ak dosiahli plnoletosť, majú právo bez 

hocijakého obmedzenia z dôvodov rasy, 

národnosti alebo náboženskej príslušnosti 

uzavrieť manželstvo a založiť rodinu 

a majú nárok na rovnaké práva na 

manželstvo, a to počas jeho trvania i pri 

jeho rozlúčení, a že rodina je prirodzenou 

a základnou jednotkou spoločnosti a má 

nárok na ochranu zo strany spoločnosti a 

štátu; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže článok 16 Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv stanovuje, že muži a ženy, 

M. keďže v článku 16 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa stanovuje, že 
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ak dosiahli plnoletosť, majú právo bez 

hocijakého obmedzenia z dôvodov rasy, 

národnosti alebo náboženskej príslušnosti 

uzavrieť manželstvo a založiť rodinu 

a majú nárok na rovnaké práva na 

manželstvo, a to počas jeho trvania i pri 

jeho rozlúčení; 

muži a ženy, ak dosiahli plnoletosť, majú 

právo bez hocijakého obmedzenia 

z dôvodov rasy, národnosti alebo 

náboženskej príslušnosti uzavrieť 

manželstvo a založiť rodinu a majú nárok 

na rovnaké práva na manželstvo, a to počas 

jeho trvania i pri jeho rozlúčení; a že 

manželstvo môže byť uzatvorené iba na 

základe slobodného a plného súhlasu 

nastávajúcich manželov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže v článku 14 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách; keďže 

v Dohovore OSN o právnom postavení 

utečencov sa jasne uvádza, že všetci 

utečenci majú nárok na osobitnú ochranu 

a že žiadny štát nesmie vyhostiť alebo 

vrátiť utečenca na územie, kde čelí 

prenasledovaniu alebo hrozbám pre život 

alebo slobodu; 

N. keďže v článku 14 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách; keďže 

v Dohovore OSN o právnom postavení 

utečencov sa jasne uvádza, že všetci 

utečenci majú nárok na osobitnú ochranu; 

keďže v Charte základných práv 

Európskej únie sa predovšetkým uznáva 

právo na ľudskú dôstojnosť, právo na 

azyl a ochranu v prípade vysťahovania 

a vyhostenia, a zásada zákazu vrátenia 

(tzv. zásada non-refoulement); keďže 

podľa článku 33 ods. 1 Dohovoru OSN 

o právnom postavení utečencov žiadny 

zmluvný štát nevyhostí utečenca 

akýmkoľvek spôsobom alebo ho nevráti 

na hranice území, na ktorých by jeho život 

alebo jeho osobná sloboda boli ohrozené z 

dôvodov jeho rasy, náboženstva, 

národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej 

skupine alebo zastávania určitých 

politických názorov, a keďže žiadny štát 

nesmie vyhostiť alebo vrátiť utečenca na 

územie, kde čelí prenasledovaniu alebo 
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hrozbám pre život alebo slobodu a keďže 

vylodenie v tretej krajine musí byť 

výnimočné; so zreteľom na povinnosť 

dodržiavať medzinárodné dohovory 

v oblasti ľudských práv a v súlade 

s medzinárodným právom a záväzkami 

členských štátov v oblasti zaistenia takých 

postupov a podmienok prijímania, ktoré 

sú dôstojné a rešpektujú základné práva 

osôb; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže v článku 14 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách; keďže 

v Dohovore OSN o právnom postavení 

utečencov sa jasne uvádza, že všetci 

utečenci majú nárok na osobitnú ochranu 

a že žiadny štát nesmie vyhostiť alebo 

vrátiť utečenca na územie, kde čelí 

prenasledovaniu alebo hrozbám pre život 

alebo slobodu; 

N. keďže v článku 14 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách; keďže 

v Dohovore OSN o právnom postavení 

utečencov sa jasne uvádza, že všetci 

utečenci majú nárok na osobitnú ochranu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže v článku 14 Všeobecnej Н. keďže v článku 14 Všeobecnej 
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deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách; keďže 

v Dohovore OSN o právnom postavení 

utečencov sa jasne uvádza, že všetci 

utečenci majú nárok na osobitnú ochranu 

a že žiadny štát nesmie vyhostiť alebo 

vrátiť utečenca na územie, kde čelí 

prenasledovaniu alebo hrozbám pre život 

alebo slobodu; 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

osôb žiadať o azyl z dôvodu 

prenasledovania v iných krajinách, 

s dôrazom na to, že tohto práva sa 

nemožno dovolávať v prípade stíhania 

vznikajúceho skutočne na základe 

nepolitických trestných činov alebo 

konaní, ktoré sú v rozpore s cieľmi a 

zásadami Organizácie Spojených 

národov; keďže v Dohovore OSN 

o právnom postavení utečencov sa jasne 

uvádza, že všetci utečenci majú nárok na 

osobitnú ochranu a že žiadny štát nesmie 

vyhostiť alebo vrátiť utečenca na územie, 

kde čelí prenasledovaniu alebo hrozbám 

pre život alebo slobodu; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Na. keďže v článku 18 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

na slobodu myslenia, svedomia 

a náboženstva; keďže počet incidentov, 

ktoré sa týkajú slobody náboženstva alebo 

vierovyznania, sa výrazne zvýšil, a to 

okrem iného v dôsledku čoraz vyššieho 

počtu konfliktov s náboženským 

rozmerom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Na. keďže v článku 25 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uznáva právo 

každého na primeranú životnú úroveň, 

pričom materstvo a detstvo majú nárok na 

osobitnú starostlivosť a pomoc; keďže 

Dohovor OSN o právach dieťaťa slávi 

svoje 25. výročie ako zmluva o ľudských 

právach s najvyšším počtom ratifikácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže účinky zmeny klímy, ako sú 

zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí 

a častejší výskyt extrémnych 

poveternostných podmienok, zintenzívnia 

výzvy týkajúce sa celosvetovej nestability 

a v dôsledku toho aj hrozbu vážneho 

porušovania ľudských práv; keďže pojem 

„klimatický utečenec“, ktorý má 

označovať ľudí prinútených opustiť svoje 

domovy a hľadať útočisko v zahraničí 

v dôsledku zmeny klímy, doteraz nie je 

uznaný v medzinárodnom práve ani v inej 

právne záväznej medzinárodnej dohode; 

O. keďže účinky zmeny klímy, ako sú 

zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí 

a častejší výskyt extrémnych 

poveternostných podmienok, zintenzívnia 

výzvy týkajúce sa celosvetovej nestability 

a v dôsledku toho aj hrozbu vážneho 

porušovania ľudských práv;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže účinky zmeny klímy, ako sú 

zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí 

a častejší výskyt extrémnych 

poveternostných podmienok, zintenzívnia 

výzvy týkajúce sa celosvetovej nestability 

a v dôsledku toho aj hrozbu vážneho 

porušovania ľudských práv; keďže pojem 

„klimatický utečenec“, ktorý má 

označovať ľudí prinútených opustiť svoje 

domovy a hľadať útočisko v zahraničí 

v dôsledku zmeny klímy, doteraz nie je 

uznaný v medzinárodnom práve ani v inej 

právne záväznej medzinárodnej dohode; 

O. keďže účinky zmeny klímy, ako sú 

zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí 

a častejší výskyt extrémnych 

poveternostných podmienok, zintenzívnia 

výzvy týkajúce sa celosvetovej nestability 

a v dôsledku toho aj hrozbu vážneho 

porušovania ľudských práv; keďže EÚ by 

mala zvážiť, či by sa politiky v oblasti 

zmierňovania dôsledkov zmeny klímy 

a v oblasti stratégií riešenia pre 

najohrozenejších nemali stať ústredným 

prvkom jej zahraničnej, rozvojovej 

a environmentálnej politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Oa. keďže prístup k bezpečnej pitnej vode 

a hygiene je ľudským právom, ktoré 

pramení z práva na primeranú životnú 

úroveň a je nerozlučne späté s právom na 

najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 

telesného a duševného zdravia, ako aj 

s právom na život a ľudskú dôstojnosť; 

keďže približne 2,6 miliardy ľudí – 

polovica rozvojového sveta – nemá ani 

jednoduchú „lepšiu“ latrínu, a 1,1 

miliardy ľudí nemá akýkoľvek prístup 

k žiadnemu typu pitnej vody. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Beatriz Becerra Basterrechea 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Oa. keďže v článku 25 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv sa uvádza, že 

každý má právo na životnú úroveň 

zabezpečujúcu jemu i jeho rodine zdravie 

a blahobyt, vrátane lekárskej 

starostlivosti; keďže v rezolúcii Rady OSN 

pre ľudské práva (UNHRC) č. 26/28 sa 

požaduje, aby sa ďalšie zasadnutie 

Sociálneho fóra UNHRC zameralo na 

prístup k liekom v kontexte práva každého 

na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 

telesného a duševného zdravia; keďže 

v Ústave WHO sa uvádza, že požívanie 

najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravia 

je jedným zo základných práv každej 

ľudskej bytosti bez diskriminácie podľa 

rasy, náboženstva, politického 

presvedčenia či hospodárskeho alebo 

sociálneho stavu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže táto správa, vypracovaná ako 

reakcia na výročnú správu EÚ, ktorú 

prijala Rada, je výhľadovou analýzou 

činností EÚ v tejto oblasti politiky; keďže 

Parlament vo svojich uzneseniach 

o predchádzajúcich výročných správach a 

o revízii stratégie EÚ v oblasti ľudských 

práv zdôraznil, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o svojich vlastných postupoch 

týkajúcich sa uplatňovania hľadiska 

P. keďže táto správa, vypracovaná ako 

reakcia na výročnú správu EÚ, ktorú 

prijala Rada, je výhľadovou analýzou 

činností EÚ v tejto oblasti politiky; keďže 

Parlament vo svojich uzneseniach 

o predchádzajúcich výročných správach a 

o revízii stratégie EÚ v oblasti ľudských 

práv zdôraznil, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o svojich vlastných postupoch 

týkajúcich sa uplatňovania hľadiska 
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ľudských práv vo svojej činnosti 

a nadväzovať na svoje naliehavé uznesenia 

o prípadoch porušovania demokracie, 

ľudských práv a zásad právneho štátu; 

ľudských práv v jeho činnosti, nadväzovať 

na jeho naliehavé uznesenia o prípadoch 

porušovania demokracie, ľudských práv 

a zásad právneho štátu, ako aj sledovať 

dodržiavanie doložiek o demokracii 

a ľudských právach vo všetkých 

dohodách, ktoré EÚ uzatvorila s tretími 

krajinami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 

činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to 

nebolo zamýšľané ako abstraktná 

koncepcia, ale naopak, že tieto slová 

kladú dôraz na skutočný život, konkrétne 

aspekty existencie a poskytovanie 

základných potrieb na ústavnom základe, 

založenom na nedotknuteľnej dôstojnosti 

každej osoby; 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 

činnosti stavia človeka a ľudskú 

dôstojnosť“;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 
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činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to 

nebolo zamýšľané ako abstraktná 

koncepcia, ale naopak, že tieto slová 

kladú dôraz na skutočný život, konkrétne 

aspekty existencie a poskytovanie 

základných potrieb na ústavnom základe, 

založenom na nedotknuteľnej dôstojnosti 

každej osoby; 

činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to 

je usmerňujúca zásada, ktorá má 

základným právam poskytnúť ústavný 

základ založený na nedotknuteľnej 

dôstojnosti každej osoby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 

činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to 

nebolo zamýšľané ako abstraktná 

koncepcia, ale naopak, že tieto slová kladú 

dôraz na skutočný život, konkrétne 

aspekty existencie a poskytovanie 

základných potrieb na ústavnom základe, 

založenom na nedotknuteľnej dôstojnosti 

každej osoby; 

1. pripomína, že v preambule Charty 

základných práv Európskej únie sa 

potvrdzuje, že EÚ „do stredobodu svojej 

činnosti stavia človeka“; zdôrazňuje, že to 

nebolo zamýšľané ako abstraktná 

koncepcia, ale naopak, že tieto slová sa 

týkajú skutočného života a konkrétnych 

aspektov existencie a poskytujú základné 

potreby na ústavnom základe, založenom 

na nedotknuteľnej dôstojnosti každej 

osoby; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje nescudziteľné právo 

národov na sebaurčenie bez vonkajšieho 

zasahovania do politického, 
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hospodárskeho a sociálneho života tretích 

krajín; opäť varuje EÚ a jej členské štáty 

pred akýmkoľvek zneužívaním 

problematiky ľudských práv, ktoré by 

ohrozilo jej dôveryhodnosť; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Pablo Iglesias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské 

štáty, aby ľudské práva postavili do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov a aby ich zohľadňovali aj vo 

všetkých vyhláseniach a stretnutiach na 

vysokej úrovni; zdôrazňuje, že je dôležité 

účinné, jednotné a súdržné vykonávanie 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv, a to 

v súlade s jasnými záväzkami stanovenými 

v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a 

v strategickom rámci EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu; oceňuje, že podpredsedníčka 

Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) otvorene prejavila svoj priamy 

záväzok týkajúci sa na uplatňovania týchto 

zásad; 

2. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské 

štáty, aby ľudské práva postavili do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov a aby ich zohľadňovali aj vo 

všetkých vyhláseniach a stretnutiach na 

vysokej úrovni, ako aj v dohodách o 

pridružení; zdôrazňuje, že je dôležité 

účinné, jednotné a súdržné vykonávanie 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv, a to v 

súlade s jasnými záväzkami stanovenými v 

článku 21 Zmluvy o Európskej únii a v 

strategickom rámci EÚ pre ľudské práva a 

demokraciu; oceňuje, že podpredsedníčka 

Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) otvorene prejavila svoj priamy 

záväzok týkajúci sa na uplatňovania týchto 

zásad; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 

štáty EÚ vystupovali jednotne pri 

podporovaní nedeliteľnosti a univerzálnosti 

ľudských práv, a najmä pri ratifikovaní 

všetkých medzinárodných nástrojov 

v oblasti ľudských práv, ktoré ustanovila 

OSN; vyzýva EÚ, aby presadzovala 

nedeliteľnosť ľudských práv vrátane tých, 

ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom 

pakte o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach, v súlade s článkom 

21 ZEÚ; vyzýva EÚ, aby naďalej 

podporovala všeobecné normy v oblasti 

ľudských práv ako základ pre svoje vzťahy 

s tretími krajinami a regionálnymi 

organizáciami, a to v dialógoch 

o politických aj ľudských právach; 

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 

štáty EÚ vystupovali jednotne pri 

podporovaní nedeliteľnosti a univerzálnosti 

ľudských práv, a najmä pri ratifikovaní 

všetkých medzinárodných nástrojov 

v oblasti ľudských práv, ktoré ustanovila 

OSN; vyzýva EÚ, aby presadzovala 

nedeliteľnosť ľudských práv vrátane tých, 

ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom 

pakte o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach, v súlade s článkom 

21 ZEÚ; vyzýva EÚ, aby naďalej 

podporovala všeobecné normy v oblasti 

ľudských práv ako základ pre svoje vzťahy 

s tretími krajinami a regionálnymi 

organizáciami, a to v dialógoch 

o politických aj ľudských právach a 

v obchodných rokovaniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Pablo Iglesias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 

štáty EÚ vystupovali jednotne pri 

podporovaní nedeliteľnosti a univerzálnosti 

ľudských práv, a najmä pri ratifikovaní 

všetkých medzinárodných nástrojov 

v oblasti ľudských práv, ktoré ustanovila 

OSN; vyzýva EÚ, aby presadzovala 

nedeliteľnosť ľudských práv vrátane tých, 

ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom 

pakte o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach, v súlade s článkom 

21 ZEÚ; vyzýva EÚ, aby naďalej 

podporovala všeobecné normy v oblasti 

ľudských práv ako základ pre svoje vzťahy 

3. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 

štáty EÚ vystupovali jednotne pri 

podporovaní nedeliteľnosti, 

neporušiteľnosti a univerzálnosti ľudských 

práv a najmä pri ratifikovaní všetkých 

medzinárodných nástrojov v oblasti 

ľudských práv, ktoré ustanovila OSN; 

vyzýva EÚ, aby presadzovala 

nedeliteľnosť a neporušiteľnosť ľudských 

práv vrátane tých, ktoré sú zakotvené 

v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach, v súlade 

s článkom 21 ZEÚ; vyzýva EÚ, aby 

naďalej podporovala všeobecné normy 
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s tretími krajinami a regionálnymi 

organizáciami, a to v dialógoch 

o politických aj ľudských právach; 

v oblasti ľudských práv ako základ pre 

svoje vzťahy s členskými štátmi, ako aj 

s tretími krajinami a regionálnymi 

organizáciami, a to v dialógoch 

o politických aj ľudských právach; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. víta rozhodnutie Európskej komisie 

postaviť zásady právneho štátu do centra 

procesu rozširovania; naliehavo žiada 

EÚ, aby počas celého procesu 

rozširovania dôsledne sledovala praktické 

uplatňovanie ustanovení na ochranu 

ľudských práv a práv osôb patriacich 

k menšinám; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. varuje však pred nezamýšľanými 

dôsledkami neustáleho rozširovania 

zoznamu ľudských práv a zaraďovania 

ideologicky alebo politicky 

kontroverzných záležitostí do tohto 

zoznamu, keďže by to v konečnom 

dôsledku mohlo znížiť všeobecnú podporu 

samotnej myšlienky univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ mala zohľadňovať aj 

náklady nedodržiavania ľudských práv, 

keď porušovanie ľudských práv 

a demokratických hodnôt súvisí 

s nestabilitou, korupciou, zlyhávajúcimi 

štátmi, humanitárnymi krízami alebo 

ozbrojenými konfliktmi, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie všetky dôsledky nedodržiavania 

ľudských práv, keď porušovanie ľudských 

práv a nedostatok legitímnej demokratickej 

účasti vedú k nestabilite, korupcii, 

zlyhávajúcim štátom, humanitárnym 

krízam alebo ozbrojeným konfliktom, čo 

sú javy, ktoré ohrozujú úsilie EÚ v rámci 

jej rozvojovej politiky, ktorá má už dnes 

významné dlhy, a na ktoré EÚ alebo jej 

členské štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach a politickom dialógu, 

ktorý by sa mal začleniť do komplexného 

prístupu EÚ k vonkajším konfliktom 

a krízam; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia vedie nedodržiavanie ľudských 

práv a nedostatok legitímnej demokratickej 

účasti k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 
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štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky; v tejto súvislosti víta nedávne 

snahy EÚ o zahrnutie otázky porušovania 

ľudských práv do svojho mechanizmu 

včasného varovania spojeného 

s predchádzaním krízam; požaduje však 

posilnenie preventívnych opatrení 

a naliehavo vyzýva PK/VP, Komisiu 

a členské štáty, aby vypracovali prvok 
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opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ mala tiež brať na vedomie 

materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 

porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam a ktorý by mal byť 

súčasťou budúcej revidovanej európskej 

bezpečnostnej stratégie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ by mala tiež brať na 

vedomie materiálne a rozpočtové náklady 

nedodržiavania ľudských práv, keď 
porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

4. poukazuje na to, že okrem ľudského 

utrpenia by EÚ mala tiež brať na vedomie, 

že porušovanie ľudských práv a nedostatok 

legitímnej demokratickej účasti vedú 

k nestabilite, korupcii, zlyhávajúcim 

štátom, humanitárnym krízam alebo 

ozbrojeným konfliktom, čo sú javy, ktoré 

ohrozujú úsilie EÚ v rámci jej rozvojovej 

politiky a na ktoré EÚ alebo jej členské 

štáty musia reagovať v oblasti 

bezpečnostnej politiky; v tejto súvislosti 

víta nedávne snahy EÚ o zahrnutie otázky 

porušovania ľudských práv do svojho 

mechanizmu včasného varovania 

spojeného s predchádzaním krízam; 

požaduje však posilnenie preventívnych 

opatrení a naliehavo vyzýva PK/VP, 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

prvok predchádzania krízam založený na 

ľudských právach, ktorý by sa mal začleniť 

do komplexného prístupu EÚ k vonkajším 

konfliktom a krízam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. pripomína, že dlhodobá stabilita 
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a mier, ale aj hospodársky rozvoj, si 

vyžadujú prioritu právneho štátu, 

demokracie, dobrej správy vecí verejných 

a úsilia o boj proti korupcii; v tomto 

smere zdôrazňuje cennú prácu obrancov 

ľudských práv v oblasti presadzovania 

pokroku na národnej a miestnej úrovni; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  80 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. vyzýva EÚ, aby problematiku 

zmenšujúceho sa medzinárodného 

priestoru pre občiansku spoločnosť 

a obrancov ľudských práv umiestnila do 

popredia agendy medzinárodnej politiky 

a aby politických lídrov motivovala 

k tomu, aby sa tejto záležitosti venovali 

prioritne; žiada, aby PK/VP Federica 

Mogherini a ministri zahraničných vecí 

EÚ pravidelne zaraďovali túto 

problematiku na program rokovania Rady 

pre zahraničné veci a aby preukázali silné 

vedúce postavenie v medzinárodnom 

meradle; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4c. vyzýva PK/VP Federicu Mogheriniovú 
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a ministrov zahraničných vecí EÚ, aby na 

program rokovania Rady pre zahraničné 

veci pravidelne zaraďovali diskusiu o úsilí 

EÚ v oblasti presadzovania prepustenia 

obrancov ľudských práv, novinárov, 

politických aktivistov a iných osôb, ktoré 

svoje práva uplatňujú pokojne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. nabáda EÚ, aby zaistila synergiu 

medzi možnosťami podpory, ktoré ponúka 

nástroj stability, finančný nástroj pre 

demokraciu a ľudské práva a Európska 

nadácia na podporu demokracie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

zvýšením počtu prípadov závažného 

porušenia ľudských práv terorizmom na 

celom svete, najmä v krajinách Stredného 

východu; odkazuje na nedávnu správu 

z roku 2014, v ktorej sa uvádza, že medzi 

rokmi 2012 a 2013 sa aktivita teroristov 

zvýšila o 62 % a počet krajín 

s teroristickými útokmi, ktoré spôsobili 

viac než 50 úmrtí, stúpol z 15 na 24; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. naliehavo žiada PK/VP a Európsku 

službu pre vonkajšiu činnosť, a to 

s odkazom na zvýšenú mieru teroristickej 

činnosti v krajinách zväčša v oblasti 

Stredného východu a historickej 

Mezopotámie, aby lepšie a efektívnejšie 

spolupracovali s vládami na boji proti 

všetkým formám terorizmu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Jaromír Štětina 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. trvá na tom, že popieranie genocídy 

a iných zločinov proti ľudskosti, ako aj 

aktov rasizmu, xenofóbie či náboženskej 

neznášanlivosti, je jasným porušením 

ľudských práv a základných slobôd a ako 

také by sa malo odsúdiť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Andrey Kovatchev 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. trvá na tom, že popieranie genocídy 

a iných zločinov proti ľudskosti, ako aj 

aktov rasizmu, xenofóbie či náboženskej 

neznášanlivosti, je jasným porušením 

ľudských práv a základných slobôd a ako 

také by sa malo odsúdiť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Javier Couso Permuy, Bodil Ceballos, Paloma López Bermejo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. vyjadruje znepokojenie nad 

zhoršovaním ľudských práv v Západnej 

Sahare; vyzýva na dodržiavanie 

základných práv ľudí Západnej Sahary, 

vrátane slobody združovania, slobody 

prejavu a práva na zhromažďovanie; 

požaduje prepustenie všetkých saharských 

politických väzňov; požaduje prístup na 

územia Západnej Sahary pre poslancov, 

nezávislých pozorovateľov, MVO a tlač; 

naliehavo žiada OSN, aby vytvorila 

medzinárodný mechanizmus na 

monitorovanie ľudských práv v Západnej 

Sahare; podporuje spravodlivé a trvalé 

urovnanie konfliktu na základe práva 

saharského ľudu na sebaurčenie, v súlade 

s príslušnými rezolúciami OSN; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Javier Couso Permuy 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4b. odsudzuje pokračujúcu okupáciu 

Palestíny zo strany Izraela a porušovanie 

medzinárodného práva a medzinárodného 

humanitárneho práva Izraelom; opakuje 

svoju výzvu, aby sa ukončila izraelská 

kolonizácia palestínskych území, 

kriminálne útoky v pásme Gazy a jeho 

izolácia; naliehavo trvá na tom, aby sa 

vytvorilo jedno spoľahlivé a trvalé 

riešenie konfliktu na Blízkom východe s 

cieľom dosiahnuť koexistenciu dvoch 

štátov: nezávislého a životaschopného 

Palestínskeho štátu a Izraelského štátu, 

ktoré budú pri sebe existovať v mieri a 

bezpečnosti v rámci hraníc z roku 1967, 

ktoré sú uznávané na medzinárodnej 

úrovni; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4c. odsudzuje systematické využívanie 

mučenia Spojenými štátmi na ich 

vojenskej základni v Guantáname; znovu 

poukazuje na nezákonný charakter tejto 

základne a požaduje jej okamžité 

zatvorenie a vrátenie celého tohto územia 

Kube; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  90 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 d (nový)  

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4d. pripomína význam dodržiavania 

ustanovení Dohovoru MOP č. 169 o 

domorodom a kmeňovom obyvateľstve 

v nezávislých krajinách z hľadiska 

dodržiavania jeho základných práv; 

vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

obyvateľstvom Mapuče, ako aj 

domorodým obyvateľstvom v krajinách 

ako Guatemala; odsudzuje potláčanie 

domorodých vodcov a vraždy vedúcich 

predstaviteľov odborových hnutí a žiada, 

aby nezanikol medzinárodný výbor OSN 

proti beztrestnosti v Guatemale; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4e. vyjadruje veľké znepokojenie v 

súvislosti s pokračovaním beztrestnosti na 

mnohých miestach sveta; odsudzuje 

najmä situáciu v Mexiku, kde zmizlo viac 

ako 22 000 ľudí, viac ako polovica z toho 

len v posledných rokoch, ale 98 % 

prípadov týchto zločinov nebolo 

potrestaných (v rámci toho ide aj o mnoho 

prípadov zavraždených žien); odsudzuje 

kriminalizáciu a potláčanie vrátane 

zmiznutí a vrážd študentov, novinárov, 

aktivistov v oblasti sociálnych práv, 

poľnohospodárskych vodcov a vedúcich 
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odborových predstaviteľov v krajine; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia neposkytla žiadnu písomnú 

odpoveď na uznesenie Parlamentu z roku 

2012 na tému Ľudské práva a demokracia 

vo svete, a domnieva sa, že takéto písomné 

odpovede sú mimoriadne dôležité pre 

spoluprácu medzi inštitúciami v tejto 

oblasti a nemožno ich nahradiť diskusiou 

v pléne, v rámci ktorej je k dispozícii 

kratší čas na zamyslenie a na 

systematickú odpoveď na všetky body 

uvedené Parlamentom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje Európskej službe pre 

vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich 

komplexné a jasné informovanie 

o opatreniach EÚ prijatých počas 

vykazovaného obdobia; opakuje však svoj 

názor, že predovšetkým správy 

o jednotlivých krajinách by mali mať 

prísnejší rámec na základe súboru 

6. vyjadruje Európskej službe pre 

vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich 

komplexné a jasné informovanie 

o opatreniach EÚ prijatých počas 

vykazovaného obdobia; opakuje však svoj 

názor, že predovšetkým správy 

o jednotlivých krajinách by mali 

umožňovať prehľad kľúčových 
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ukazovateľov, ktoré by umožnili 

stanovenie referenčných hodnôt tak, aby 

dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne 

trendy, hodnotiť účinnosť opatrení EÚ 

a poskytnúť základ pre prispôsobenie 

úrovne pomoci EÚ v súlade s pokrokom, 

ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, 

demokracie, právneho štátu a dobrej 

správy vecí verejných; konštatuje, že 

používanie takýchto verejných 

ukazovateľov by bolo v súlade s viacerými 

cieľmi uvedenými v akčnom pláne EÚ pre 

ľudské práva a demokraciu a umožnilo by 

väčší súlad pri implementácii 

podmienenosti ľudskými právami alebo 

posudzovaní vplyvu politík EÚ na ľudské 

práva; 

pozitívnych a negatívnych trendov a 

hodnotiť účinnosť opatrení EÚ; 

konštatuje, že dôslednejšie verejné 

informovanie, predovšetkým na základe 

priorít a ukazovateľov určených v dosiaľ 

dôverných stratégiách EÚ v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny, by 

podnietilo väčší súlad pri implementácii 

podmienenosti ľudskými právami alebo 

posudzovaní vplyvu politík EÚ na ľudské 

práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje Európskej službe pre 

vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich 

komplexné a jasné informovanie 

o opatreniach EÚ prijatých počas 

vykazovaného obdobia; opakuje však svoj 

názor, že predovšetkým správy 

o jednotlivých krajinách by mali mať 

prísnejší rámec na základe súboru 

ukazovateľov, ktoré by umožnili 

stanovenie referenčných hodnôt tak, aby 

dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne 

trendy, hodnotiť účinnosť opatrení EÚ 

a poskytnúť základ pre prispôsobenie 

úrovne pomoci EÚ v súlade s pokrokom, 

ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, 

demokracie, právneho štátu a dobrej správy 

vecí verejných; konštatuje, že používanie 

takýchto verejných ukazovateľov by bolo 

6. berie na vedomie prezentáciu Európskej 

služby pre vonkajšiu činnosť a Komisie a 

ich informovanie o opatreniach EÚ 

prijatých počas vykazovaného obdobia; 

opakuje však svoj názor, že predovšetkým 

správy o jednotlivých krajinách by mali 

mať prísnejší rámec na základe súboru 

ukazovateľov, ktoré by umožnili 

stanovenie referenčných hodnôt tak, aby 

dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne 

trendy, hodnotiť účinnosť opatrení EÚ 

a poskytnúť základ pre prispôsobenie 

úrovne pomoci EÚ v súlade s pokrokom, 

ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, 

demokracie, právneho štátu a dobrej správy 

vecí verejných; konštatuje, že používanie 

takýchto verejných ukazovateľov by bolo 

v súlade s viacerými cieľmi uvedenými 
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v súlade s viacerými cieľmi uvedenými 

v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu a umožnilo by väčší súlad pri 

implementácii podmienenosti ľudskými 

právami alebo posudzovaní vplyvu politík 

EÚ na ľudské práva; 

v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu a umožnilo by väčší súlad pri 

implementácii podmienenosti ľudskými 

právami alebo posudzovaní vplyvu politík 

EÚ na ľudské práva; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje Európskej službe pre 

vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich 

komplexné a jasné informovanie 

o opatreniach EÚ prijatých počas 

vykazovaného obdobia; opakuje však svoj 

názor, že predovšetkým správy 

o jednotlivých krajinách by mali mať 

prísnejší rámec na základe súboru 

ukazovateľov, ktoré by umožnili 

stanovenie referenčných hodnôt tak, aby 

dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne 

trendy, hodnotiť účinnosť opatrení EÚ 

a poskytnúť základ pre prispôsobenie 

úrovne pomoci EÚ v súlade s pokrokom, 

ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, 

demokracie, právneho štátu a dobrej správy 

vecí verejných; konštatuje, že používanie 

takýchto verejných ukazovateľov by bolo 

v súlade s viacerými cieľmi uvedenými 

v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu a umožnilo by väčší súlad pri 

implementácii podmienenosti ľudskými 

právami alebo posudzovaní vplyvu politík 

EÚ na ľudské práva; 

6. vyjadruje Európskej službe pre 

vonkajšiu činnosť a Komisii uznanie za ich 

informovanie o opatreniach EÚ prijatých 

počas vykazovaného obdobia; opakuje 

však svoj názor, že predovšetkým správy 

o jednotlivých krajinách by mali mať 

prísnejší rámec na základe súboru 

ukazovateľov, ktoré by umožnili 

stanovenie referenčných hodnôt tak, aby 

dokázali posúdiť pozitívne aj negatívne 

trendy, hodnotiť účinnosť opatrení EÚ 

a poskytnúť základ pre prispôsobenie 

úrovne pomoci EÚ v súlade s pokrokom, 

ktorý sa dosiahol v oblasti ľudských práv, 

demokracie, právneho štátu a dobrej správy 

vecí verejných; konštatuje, že používanie 

takýchto verejných ukazovateľov by bolo 

v súlade s viacerými cieľmi uvedenými 

v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu a umožnilo by väčší súlad pri 

implementácii podmienenosti ľudskými 

právami alebo posudzovaní vplyvu politík 

EÚ na ľudské práva; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  96 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. naďalej zastáva názor, že inštitúcie EÚ 

by sa mali spoločne snažiť zlepšovať 

formu podávania správ s cieľom umožniť, 

aby tieto správy plnili svoj potenciál ako 

komunikačný nástroj bez toho, aby 

strácali svoju komplexnosť ako správy 

o vykonávaní strategického rámca 

a akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu; opakuje, že je pripravený 

podieľať sa aktívnej a konštruktívnej 

spolupráci medzi inštitúciami EÚ pri 

príprave budúcich správ; 

7. naďalej zastáva názor, že inštitúcie EÚ 

by sa mali spoločne snažiť zlepšovať 

formu podávania správ s cieľom umožniť, 

aby sa tieto správy dostali k širšej 

verejnosti a pritom si zachovali svoju 

komplexnosť ako správy o vykonávaní 

strategického rámca a akčného plánu EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu; opakuje, že 

je pripravený podieľať sa aktívnej 

a konštruktívnej spolupráci medzi 

inštitúciami EÚ pri príprave budúcich 

správ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. naďalej zastáva názor, že inštitúcie EÚ 

by sa mali spoločne snažiť zlepšovať 

formu podávania správ s cieľom umožniť, 

aby tieto správy plnili svoj potenciál ako 

komunikačný nástroj bez toho, aby strácali 

svoju komplexnosť ako správy 

o vykonávaní strategického rámca 

a akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu; opakuje, že je pripravený 

podieľať sa aktívnej a konštruktívnej 

spolupráci medzi inštitúciami EÚ pri 

príprave budúcich správ; 

7. naďalej zastáva názor, že inštitúcie EÚ 

by sa mali spoločne snažiť zlepšovať 

formu podávania správ s cieľom umožniť, 

aby tieto správy plnili svoj potenciál ako 

komunikačný nástroj bez toho, aby strácali 

svoju komplexnosť ako správy 

o vykonávaní strategického rámca 

a akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu; opakuje, že je pripravený 

podieľať sa aktívnej a konštruktívnej 

spolupráci medzi inštitúciami EÚ pri 

príprave budúcich správ; pripomína svoju 

žiadosť o zaradenie oddielu venovaného 

plneniu akčného plánu členskými štátmi 
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do výročnej správy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. pripomína, že ľudské práva sa stali 

základnou zložkou vonkajšej činnosti 

Únie a skutočným prvkom jej identity 

v bilaterálnych, multilaterálnych 

a inštitucionálnych vzťahoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili so preskúmania 

a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na lepšie stanovenie 

priorít cieľov nového akčného plánu, ale 

opätovne varuje pred znižovaním miery 

ambícií, pokiaľ ide o uplatňovanie 

hľadiska ľudských práv vo všetkých 

oblastiach politiky EÚ; 

9. vyzýva PK/VP a ESVČ, aby členské 

štáty, Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili do preskúmania 

a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na poskytovanie 

podnetov v súvislosti s možnými spôsobmi 

na zlepšenie čitateľnosti, efektivity 

a koherencie tohto nástroja vonkajšej 

politiky EÚ; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili so preskúmania 

a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na lepšie stanovenie 

priorít cieľov nového akčného plánu, ale 

opätovne varuje pred znižovaním miery 

ambícií, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv vo všetkých oblastiach 

politiky EÚ; 

9. oceňuje úsilie ESVČ a Komisie v oblasti 

informovania Európskeho parlamentu 

o vykonávaní prvého akčného plánu EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu (2012 – 

2014) a o preskúmaní a konzultáciách, 

ktoré budú viesť k prijatiu nového akčného 

plánu, ktorý nadobudne účinnosť 

začiatkom roka 2015; víta diskusie 

zamerané na lepšie stanovenie priorít 

cieľov nového akčného plánu, ale opätovne 

varuje pred znižovaním miery ambícií, 

pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv vo všetkých oblastiach 

politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili so preskúmania 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament, občiansku spoločnosť, 

regionálne a medzinárodné organizácie 
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a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na lepšie stanovenie 

priorít cieľov nového akčného plánu, ale 

opätovne varuje pred znižovaním miery 

ambícií, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv vo všetkých oblastiach 

politiky EÚ; 

zapojili do preskúmania a konzultácií, 

ktoré budú viesť k prijatiu nového akčného 

plánu, ktorý nadobudne účinnosť 

začiatkom roka 2015; víta diskusie 

zamerané na lepšie stanovenie priorít 

cieľov nového akčného plánu, ale opätovne 

varuje pred znižovaním miery ambícií, 

pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv vo všetkých oblastiach 

politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili so preskúmania 

a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na lepšie stanovenie 

priorít cieľov nového akčného plánu, ale 

opätovne varuje pred znižovaním miery 

ambícií, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv vo všetkých oblastiach 

politiky EÚ; 

9. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pripravili 

riadnu správu o vykonávaní prvého 

akčného plánu EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu (2012 – 2014), a vyzýva 

PK/VP a ESVČ, aby členské štáty, 

Komisiu, Parlament a občiansku 

spoločnosť zapojili do preskúmania 

a konzultácií, ktoré budú viesť k prijatiu 

nového akčného plánu, ktorý nadobudne 

účinnosť začiatkom roka 2015; víta 

diskusie zamerané na lepšie stanovenie 

priorít cieľov nového akčného plánu, ale 

opätovne varuje pred zmenšovaním 

rozsahu akčného plánu, ako aj pred 
znižovaním miery ambícií, pokiaľ ide 

o uplatňovanie hľadiska ľudských práv vo 

všetkých oblastiach politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Andrej Plenković 
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Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. nabáda všetkých aktérov vonkajšej 

činnosti EÚ, aby si osvojili zahraničnú 

politiku EÚ v oblasti ľudských práv a jej 

rôzne nástroje a aby prierezovo 

zohľadňovali ľudské práva najmä pri 

organizovaní pravidelných školení 

o ľudských právach určených príslušným 

úradníkom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyjadruje osobitné znepokojenie nad 

plnením záväzku prijatého v strategickom 

rámci, ktorým je postaviť ľudské práva „do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov“; naliehavo preto vyzýva PK/VP 

a ESVČ, aby upriamili dôraznú pozornosť 

na vykonávanie tohto záväzku a aby 

zabezpečili uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv a demokracie vo vzťahoch 

EÚ s jej strategickými partnermi v takých 

kľúčových kontextoch, akými sú samity 

a závery Rady; 

10. vyjadruje osobitné znepokojenie nad 

plnením záväzku prijatého v strategickom 

rámci, ktorým je postaviť ľudské práva „do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov“; naliehavo preto vyzýva PK/VP 

a ESVČ, aby upriamili dôraznú pozornosť 

na vykonávanie tohto záväzku a aby 

zabezpečili uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv a demokracie vo vzťahoch 

EÚ s jej strategickými partnermi v takých 

kľúčových kontextoch, akými sú samity 

a závery Rady; ďalej odporúča, aby vždy, 

keď v partnerskej krajine, s ktorou EÚ 

uzatvorila dohodu, dôjde k hrubému 

porušeniu ľudských práv, podnikla EÚ 

účinnejšie kroky pri uplatňovaní 

primeraných sankcií v zmysle doložiek 

o ľudských právach v danej dohode, 

vrátane možného (dočasného) 

pozastavenia účinnosti dohody; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyjadruje osobitné znepokojenie nad 

plnením záväzku prijatého v strategickom 

rámci, ktorým je postaviť ľudské práva „do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov“; naliehavo preto vyzýva PK/VP 

a ESVČ, aby upriamili dôraznú pozornosť 

na vykonávanie tohto záväzku a aby 

zabezpečili uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv a demokracie vo vzťahoch 

EÚ s jej strategickými partnermi v takých 

kľúčových kontextoch, akými sú samity 

a závery Rady; 

10. vyjadruje osobitné znepokojenie nad 

plnením záväzku prijatého v strategickom 

rámci, ktorým je postaviť ľudské práva „do 

stredobodu vzťahov EÚ so všetkými 

tretími krajinami vrátane jej strategických 

partnerov“; naliehavo preto vyzýva PK/VP 

a ESVČ, aby upriamili dôraznú pozornosť 

na vykonávanie tohto záväzku a aby 

zabezpečili uplatňovanie hľadiska 

ľudských práv a demokracie vo vzťahoch 

EÚ s jej strategickými partnermi v takých 

kľúčových kontextoch, akými sú samity 

a závery Rady; požaduje dôslednejší výber 

tretích krajín pri uzatváraní partnerstiev 

v oblasti ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyzýva PK/VP, aby v koordinácii 

s ostatnými členmi Komisie pripravila 

program, ktorý zaradí ľudské práva do 

rozličných hlavných činností EÚ, najmä 

do oblastí rozvoja, migrácie, životného 

prostredia, zamestnanosti, ochrany údajov 

na internete, obchodu, investícií, 

technológií a podnikania; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. víta skutočnosť, že PK/VP verejne 

uviedla, že je potrebné zrevidovať 

stratégiu EÚ voči všetkým jej strategickým 

partnerom ako Číne a Rusku, a vyzýva ju, 

aby sa počas svojho funkčného obdobia 

prioritne venovala ľudským právam 

v takýchto krajinách, a to ozrejmením, že 

hrubé porušovanie ľudských práv je 

hrozbou pre bilaterálne vzťahy medzi EÚ 

a jej strategickými partnermi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyjadruje poľutovanie, že pri plnení 

záväzkov prijatých v rámci akčného plánu 

vo vzťahu k tvorbe priorít a ukazovateľov 

pre dialógy a konzultácie o ľudských 

právach, ako aj k tvorbe kritérií pre 

uplatňovanie doložiek o ľudských 

právach, sa nedosahuje hmatateľný 

pokrok; trvá na tom, aby sa tieto záväzky 

zachovali aj v ďalšom akčnom pláne 

a aby sa plnili prioritne; vyzýva na lepšie 

ozrejmenie vykonávania záväzku 

uvedeného v akčnom pláne ďalej rozvíjať 
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pracovné metódy na zaistenie čo 

najlepšieho vyjadrenia medzi dialógom, 

cielenou podporou, stimulmi 

a reštriktívnymi opatreniami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10b. vyzýva, aby sa v ďalšom akčnom 

pláne venovala väčšia pozornosť 

a prijímali konkrétnejšie záväzky 

v súvislosti s hospodárskymi, sociálnymi 

a kultúrnymi právami;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10c. trvá na tom, že je dôležité do nového 

akčného plánu zaradiť záväzky voči 

osobitne zraniteľným skupinám, ako sú 

migranti, utečenci a osoby bez štátnej 

príslušnosti; žiada, aby sa vo vzťahu 

k týmto skupinám, ktoré sa v súčasnom 

akčnom pláne neriešia dostatočne, prijali 

osobitné záväzky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  111 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a blahoželá Stavrosovi 

Lambrinidisovi k doteraz vykonanej práci; 

nabáda osobitného zástupcu EÚ, aby 

naďalej zvyšoval viditeľnosť EÚ 

a spoluprácu s viacstrannými 

a regionálnymi mechanizmami v oblasti 

ľudských práv (OSN, Rada Európy, OBSE, 

ASEAN, Africká únia, Organizácia 

islamskej spolupráce), aby podporoval 

kľúčové tematické priority EÚ vrátane 

tých, ktoré sa premietli do nedávno 

prijatých usmernení EÚ v oblasti ľudských 

práv, aby sa usiloval o posilnenie 

občianskej spoločnosti na celom svete 

a aby prispel k začleneniu, súdržnosti, 

konzistentnosti a účinnosti politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zintenzívňoval 

spoluprácu EÚ s viacstrannými 
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s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

a regionálnymi mechanizmami v oblasti 

ľudských práv (OSN, Rada Európy, OBSE, 

ASEAN, Africká únia, Organizácia 

islamskej spolupráce), aby podporoval 

kľúčové tematické priority EÚ vrátane 

tých, ktoré sa premietli do nedávno 

prijatých usmernení EÚ v oblasti ľudských 

práv, aby sa usiloval o posilnenie 

občianskej spoločnosti na celom svete 

a aby prispel k začleneniu, súdržnosti, 

konzistentnosti a účinnosti politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OECD, OBSE, 

ASEAN, Africká únia, Organizácia 

islamskej spolupráce), aby podporoval 

kľúčové tematické priority EÚ vrátane 

tých, ktoré sa premietli do nedávno 

prijatých usmernení EÚ v oblasti ľudských 

práv, aby sa usiloval o posilnenie 

občianskej spoločnosti na celom svete 

a aby prispel k začleneniu, súdržnosti, 

konzistentnosti a účinnosti politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  114 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv a k dosiahnutiu správnej rovnováhy 

medzi tichou a verejnou diplomaciou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 

11. uznáva význam mandátu prvého 

osobitného zástupcu EÚ (OZEÚ) pre 

ľudské práva a význam práce, ktorá bola 

doteraz vykonaná; nabáda osobitného 
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zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ vrátane tých, ktoré 

sa premietli do nedávno prijatých 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

zástupcu EÚ, aby naďalej zvyšoval 

viditeľnosť EÚ a spoluprácu 

s viacstrannými a regionálnymi 

mechanizmami v oblasti ľudských práv 

(OSN, Rada Európy, OBSE, ASEAN, 

Africká únia, Organizácia islamskej 

spolupráce), aby podporoval kľúčové 

tematické priority EÚ, ktoré sa premietli do 

usmernení EÚ v oblasti ľudských práv, aby 

sa usiloval o posilnenie občianskej 

spoločnosti na celom svete a aby prispel 

k začleneniu, súdržnosti, konzistentnosti 

a účinnosti politiky EÚ v oblasti ľudských 

práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. uznáva, že je potrebné zviditeľniť 

funkciu osobitného zástupcu pre ľudské 

práva, ktorý musí mať iniciatívnu 

právomoc a právo verejne vystupovať 

a obracať sa na rôzne útvary v rámci 

inštitúcií Európskej únie s cieľom zaistiť 

dobrú koordináciu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. žiada, aby Rada inštitucionalizovala 

funkciu OZEÚ pre ľudské práva, aby sa tak 

mohla stať trvalou funkciou; 

13. žiada, aby Rada inštitucionalizovala 

funkciu OZEÚ pre ľudské práva, aby sa tak 

mohla stať trvalou funkciou s primeranými 

prostriedkami na plnohodnotné plnenie 

svojej úlohy, napríklad s využitím verejnej 

diplomacie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. žiada, aby Rada inštitucionalizovala 

funkciu OZEÚ pre ľudské práva, aby sa 

tak mohla stať trvalou funkciou; 

13. žiada, aby funkcia OZEÚ pre ľudské 

práva pokračovala a postupne sa stala 

trvalou funkciou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti 

ľudských práv musí byť v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy, 

zaisťovať súlad medzi vnútornými 

a vonkajšími politikami a zabraňovať 

dvojitým štandardom; požaduje preto 

prijatie záverov Rady EÚ pre zahraničné 

veci týkajúcich sa ľudských práv 

v súvislosti so strategickými partnermi; 

14. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti 

ľudských práv musí byť v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy, 

zaisťovať súlad medzi vnútornými 

a vonkajšími politikami a zabraňovať 

dvojitým štandardom; požaduje preto 

prijatie záverov Rady EÚ pre zahraničné 

veci týkajúcich sa ľudských práv 

v súvislosti so strategickými partnermi; 
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v tejto súvislosti požaduje vytvorenie 

spoločných hraničných hodnôt pre členské 

štáty a predstaviteľov EÚ z hľadiska toho, 

ktoré otázky z oblasti ľudských práv musia 

ako minimum nastoľovať pri rokovaniach 

so svojimi strategickými partnermi; 

v tejto súvislosti požaduje vytvorenie 

spoločných hraničných hodnôt pre členské 

štáty a predstaviteľov EÚ z hľadiska toho, 

ktoré otázky z oblasti ľudských práv musia 

ako minimum nastoľovať pri rokovaniach 

so svojimi strategickými partnermi, pri 

súčasnom zohľadňovaní situácie v každej 

krajine; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti 

ľudských práv musí byť v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy, 

zaisťovať súlad medzi vnútornými 

a vonkajšími politikami a zabraňovať 

dvojitým štandardom; požaduje preto 

prijatie záverov Rady EÚ pre zahraničné 

veci týkajúcich sa ľudských práv 

v súvislosti so strategickými partnermi; 

v tejto súvislosti požaduje vytvorenie 

spoločných hraničných hodnôt pre členské 

štáty a predstaviteľov EÚ z hľadiska toho, 

ktoré otázky z oblasti ľudských práv musia 

ako minimum nastoľovať pri rokovaniach 

so svojimi strategickými partnermi; 

14. zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti 

ľudských práv musí byť v súlade so 

záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy, 

zaisťovať súlad medzi vnútornými 

a vonkajšími politikami a zabraňovať 

dvojitým štandardom; požaduje preto 

prijatie záverov Rady EÚ pre zahraničné 

veci týkajúcich sa ľudských práv 

v súvislosti so strategickými partnermi; 

v tejto súvislosti požaduje vytvorenie 

spoločných štandardov pre členské štáty 

a predstaviteľov EÚ z hľadiska otázok 

z oblasti ľudských práv, aby mohli 

koordinovaným spôsobom nastoľovať pri 

rokovaniach so svojimi strategickými 

partnermi konkrétne prípady porušovania 

ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. zdôrazňuje, že konzistentnosť 

postupu EÚ voči tretím krajinám je 

podmienkou jej dôveryhodnosti a teda aj 

efektívnosti a že rozdiely a nezrovnalosti 

poškodzujú účinnosť jej krokov a niekedy 

spôsobujú, že jej vyhlásenia v oblasti 

ľudských práv nie sú počuť; pripomína, 

že napriek mnohým ťažkostiam je 

konzistentnosť stále prioritným cieľom 

v oblasti vonkajšej politiky a musí byť 

v jadre mandátu všetkých aktérov tejto 

politiky; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. konštatuje, že je okrem toho zásadne 

dôležité, aby sa požiadavky v oblasti 

ľudských práv kladené Úniou na tretie 

krajiny uplatňovali aj na členské štáty; 

pripomína preto, že Európsky parlament 

prijíma každoročne správu o situácii 

v oblasti ľudských práv v Európskej únii 

pripravovanú Výborom pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. uznáva, že súčasná systémová kríza 

má vážne sociálne dôsledky na ľudí 

v Európskej únii aj za jej hranicami; 

konštatuje, že rôzne úsporné plány prijaté 

Európskou úniou a inými 

medzinárodnými inštitúciami, napr. 

MMF, viedli k zhoršeniu predovšetkým 

občianskych slobôd, sociálnych práv 

a demokracie a k výraznému zhoršeniu 

životnej úrovne, predovšetkým v prípade 

najzraniteľnejších a najohrozenejších 

osôb; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. vyzýva Európsku službu pre 

vonkajšiu činnosť, aby posilnila riadenie, 

kontrolu a spoľahlivosť fondov EÚ na 

obranu ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. poukazuje na významné výzvy, ktoré 

prináša anexia Krymu Ruskom a jeho 

pokračujúce vojenské zapojenie vo 
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východných častiach Ukrajiny; 

zdôrazňuje, že táto politika agresie je 

pokračovaním posunu Ruska smerom 

k autoritatívnej vláde, so zhoršujúcou sa 

situáciou v oblasti ľudských práv 

v krajine; zdôrazňuje, že Rusko je dnes 

pre EÚ „strategickou výzvou“ a už 

nespĺňa kritériá strategického 

partnerstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. vyzýva EÚ, aby účinne riešila interné 

výzvy v oblasti ľudských práv, ako je 

situácia Rómov, zaobchádzanie 

s utečencami a migrantmi, diskriminácia 

LGBTI osôb, podmienky zadržiavania či 

sloboda médií v členských štátoch, a to 

s cieľom zachovať dôveryhodnosť 

a konzistentnosť jej vonkajšej politiky 

v oblasti ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 
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vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť; nabáda 

ESVČ, aby prijala ukazovatele s cieľom 

zhodnotiť ich účinnosť a aby s oddielmi 

výročnej správy určenými jednotlivým 

krajinám zaobchádzala jasnejšie ako so 

základnými správami o vykonávaní 

stratégií pre jednotlivé krajiny; 

vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť; nabáda 

ESVČ, aby prijala ukazovatele s cieľom 

zhodnotiť ich účinnosť a aby s oddielmi 

výročnej správy určenými jednotlivým 

krajinám zaobchádzala jasnejšie ako so 

základnými správami o vykonávaní 

stratégií pre jednotlivé krajiny; pripomína 

záväzok EÚ zaistiť, aby sa stratégie pre 

jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv 

zohľadňovali na všetkých úrovniach 

tvorby politiky s tretími krajinami vrátane 

dialógov o ľudských právach 

a politických dialógov, ako aj pri 

poskytovaní a plánovaní finančnej 

pomoci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 

vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť; nabáda 

ESVČ, aby prijala ukazovatele s cieľom 

zhodnotiť ich účinnosť a aby s oddielmi 

výročnej správy určenými jednotlivým 

krajinám zaobchádzala jasnejšie ako so 

základnými správami o vykonávaní 

stratégií pre jednotlivé krajiny; 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 

vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť a opäť 

vyzýva, aby sa zverejňovali prinajmenšom 

kľúčové priority každej stratégie pre 

jednotlivú krajinu a aby k týmto 

stratégiám mal prístup Parlament, čím by 

sa umožnila náležitá miera kontroly; 

nabáda ESVČ, aby prijala ukazovatele 

s cieľom zhodnotiť ich účinnosť a aby 
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s oddielmi výročnej správy určenými 

jednotlivým krajinám zaobchádzala 

jasnejšie ako so základnými správami 

o vykonávaní stratégií pre jednotlivé 

krajiny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 

vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť; nabáda 

ESVČ, aby prijala ukazovatele s cieľom 

zhodnotiť ich účinnosť a aby s oddielmi 

výročnej správy určenými jednotlivým 

krajinám zaobchádzala jasnejšie ako so 

základnými správami o vykonávaní 

stratégií pre jednotlivé krajiny; 

15. vyjadruje ESVČ uznanie za úspešné 

ukončenie prvého cyklu stratégií v oblasti 

ľudských práv pre jednotlivé krajiny 

vypracovaného so silným dôrazom na 

zodpovednosť na úrovni delegácií EÚ; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

obsahu stratégií pre jednotlivé krajiny aj 

naďalej chýba transparentnosť a že o nich 

Európsky parlament nie je účinne 

informovaný; nabáda ESVČ, aby prijala 

ukazovatele s cieľom zhodnotiť ich 

účinnosť a aby s oddielmi výročnej správy 

určenými jednotlivým krajinám 

zaobchádzala jasnejšie ako so základnými 

správami o vykonávaní stratégií pre 

jednotlivé krajiny; domnieva sa, že 

posúdenie týchto nástrojov by umožnilo 

zistiť, či v nich neexistuje priestor na 

možné zlepšenie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

delegácie EÚ vypracovali výročnú správu 

o svojej činnosti v oblasti ľudských práv, 

ktorá bude predložená Európskemu 

parlamentu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. nabáda na posilnenie spolupráce 

medzi diplomatickými sieťami členských 

štátov a delegáciami EÚ vo svete s cieľom 

prispievať k diskusiám pracovných skupín 

pre ľudské práva v tretích krajinách;. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyzýva ESVČ, aby zaistila, aby sa 

prípady väznených obhajcov práv 

nastoľovali na všetkých stretnutiach na 

vysokej úrovni medzi EÚ a tretími 

krajinami, vrátane schôdzí rady pre 

spoluprácu/asociačnej rady; trvá na tom, 

že by všetky stratégie v oblasti ľudských 

práv pre jednotlivé krajiny prijímané na 

úrovni EÚ-tretia krajina mali obsahovať 
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časť venovanú väzneným obhajcom práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. pripomína záväzok začleniť ľudské 

práva do všetkých posúdení vplyvov 

v rámci EÚ. Trvá na tom, že tento záväzok 

je dôležitý z hľadiska zaistenia, aby EÚ 

rešpektovala, chránila a plnila ľudské 

práva a aby sa jej vonkajšie politiky 

a kroky plánovali a uskutočňovali s 

cieľom upevňovať ľudské práva 

v zahraničí; vyzýva EÚ, aby s využitím 

lepších konzultácií a lepšej spolupráce 

s občianskou spoločnosťou a inštitúciami 

EÚ zlepšila kvalitu a systematiku 

posúdení vplyvov v oblasti ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16c. vyzýva EÚ, aby systematicky 

uskutočňovala následné posúdenia 

vplyvov v oblasti ľudských práv s cieľom 

zistiť, aké problémy pretrvávajú, 

prispôsobiť svoje politiky a spresniť 

ochranný mechanizmus; 

Or. en 



 

PE544.314v01-00 72/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

vzhľadom na to, že dialóg medzi EÚ 

a Čínou venovaný ľudským právam 

nedosiahol významné a hmatateľné 

výsledky, naliehavo žiada EÚ, aby 

prehodnotila svoju stratégiu v oblasti 

ľudských práv voči kľúčovému 

partnerovi, akým je Čínska ľudová 

republika, a aby prijala koherentnejší, 

jednotnejší a strategickejší prístup 

k ľudským právam v Číne, a to aj 

vzhľadom na nedávny vývoj záležitostí 

Hongkongu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv pod 

podmienkou, že nebudú cieľom, ale len 

prostriedkom na získanie konkrétnych 

záväzkov a výsledkov od protistrany; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom z dôvodu, že protistrana sa 

nechce angažovať v dobrej viere alebo nie 

je skutočne odhodlaná k reformám, a 

kládla dôraz na verejnú diplomaciu 

s cieľom zabezpečiť, že dôveryhodnosť 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv 

v očiach verejnosti nie je ohrozená; ďalej 

varuje pred odklonením diskusií 

o ľudských právach od dialógov na vysokej 

politickej úrovni; trvá na tom, aby EÚ 

skutočne upozorňovala na jednotlivé 

prípady ohrozených alebo väznených 

obhajcov ľudských práv a politických 

väzňov, a to spoľahlivým 

a transparentným spôsobom;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

17. opakuje svoju podporu posilnenia 

dialógov ako nástroja politiky EÚ v oblasti 
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politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

ľudských práv, ktoré sa začali s mnohými 

krajinami, a nabáda na širšie zapojenie 

aktérov miestnej občianskej spoločnosti; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv, predovšetkým aj s krajinami, ktoré 

majú aj vážne problémy v oblasti ľudských 

práv; zdôrazňuje však, že je potrebné, aby 

EÚ vyvodila jasné politické závery, ak 

dialóg o ľudských právach nevedie 

k pozitívnym výsledkom, a v takýchto 

prípadoch kládla väčší dôraz na verejnú 

diplomaciu s cieľom zabezpečiť, že 

dôveryhodnosť politiky EÚ v oblasti 

ľudských práv v očiach verejnosti nie je 

ohrozená; ďalej varuje pred odklonením 

diskusií o ľudských právach od dialógov na 
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vysokej politickej úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

17. opakuje svoju podporu dialógov 

venovaných ľudským právam ako nástroja 

politiky EÚ v oblasti ľudských práv; 

uznáva význam zapojenia sa do dialógu 

osobitne zameraného na otázku ľudských 

práv aj s krajinami, ktoré majú aj vážne 

problémy v oblasti ľudských práv; 

zdôrazňuje však, že je potrebné, aby EÚ 

vyvodila jasné politické závery, ak dialóg 

o ľudských právach nevedie k pozitívnym 

výsledkom, a v takýchto prípadoch kládla 

väčší dôraz na verejnú diplomaciu s cieľom 

zabezpečiť, že dôveryhodnosť politiky EÚ 

v oblasti ľudských práv v očiach verejnosti 

nie je ohrozená; ďalej varuje pred 

odklonením diskusií o ľudských právach 

od dialógov na vysokej politickej úrovni; 

žiada, aby táto otázka bola prerokovaná v 

prípade závažného porušovania ľudských 

práv v centre politického dialógu na 

vysokej úrovni; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

pre rozmanitosť štruktúr, formátov, 

periodicity, metód a dôvernosti výmen 

neexistuje skutočný mechanizmus 

sledovania a hodnotenia týchto dialógov, 

ani ukazovatele pokroku; odporúča 

objasniť ciele každého dialógu a hodnotiť 

výsledky po konzultácii s Európskym 

parlamentom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17a. naliehavo žiada ESVČ, aby naďalej 

rokovala so všetkými krajinami, s ktorými 

v súčasnosti vedie dialógy o ľudských 

právach, požadovala konkrétne záväzky 

príslušných predstaviteľov a pravidelne 

nadväzovala na ich požiadavky nastolené 

počas konzultácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 17b. naliehavo žiada ESVČ, aby vytvorila 

komplexný systém preskúmania 

pomáhajúci pri hodnotení dialógov 
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vzhľadom na neúspech pri dosahovaní 

významných a hmatateľných výsledkov 

v krajinách ako Čína; okrem toho 

naliehavo žiada EÚ, aby posilnila svoj 

mechanizmus hodnotiacich kritérií 

s cieľom uľahčiť meranie úspechu 

a zvýšiť účinnosť dialógov, čo by prispelo 

k tomu, aby sa krajiny so závažnými 

problémami v oblasti ľudských práv 

priblížili k medzinárodným normám 

v oblasti ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. víta skutočnosť, že Rada prijala 

usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv 

lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb a usmernenia EÚ 
týkajúce sa slobody náboženského 

vyznania alebo viery, a to obe počas 

vykazovaného roku 2013, ako aj 

usmernenia týkajúce sa slobody prejavu 

online a offline v roku 2014; 

18. víta skutočnosť, že Rada prijala 

usmernenia týkajúce sa slobody 

náboženského vyznania alebo viery, a to 

obe počas vykazovaného, ako aj 

usmernenia týkajúce sa slobody prejavu 

online a offline v roku 2014; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. pripomína, že prijatie usmernení 

nesmie do systému ľudských práv zaviesť 
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selektívnosť, keďže základom musia 

zostať zásady univerzálnosti 

a nedeliteľnosti; vyzýva Komisiu, aby 

objasnila postup výberu tém, ktoré sú 

predmetom usmernení, a to vymedzením 

kritérií výberu so zapojením Európskeho 

parlamentu a aktérov z občianskej 

spoločnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18b. vyzýva Komisiu, aby dokončila 

usmernenia a zaistila ich lepšiu 

čitateľnosť harmonizáciou obsahu 

a formátu usmernení, ktoré by mali 

určovať ciele, kritériá, prostriedky, časový 

plán a ukazovatele a mali by zahŕňať 

pravidelné hodnotenie; preto pripomína, 

že Európsky parlament nedávno odporučil 

zavedenie usmernení v oblasti mučenia, 

ktoré budú „efektívne a zamerané na 

výsledky“; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18c. odporúča rozsiahlejšie zapojenie 

aktérov z občianskej spoločnosti do 

vypracúvania, hodnotenia a revízie 
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usmernení; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. pripomína však ESVČ a Rade výzvu 

spojenú s vykonávaním, a teda aj potrebu 

hodnotiť plnenie usmernení EÚ na úrovni 

jednotlivých krajín; nabáda ESVČ 

a členské štáty, aby realizovali aj ďalšie 

vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti 

pracovníkov ESVČ a delegácií EÚ, ako aj 

diplomatov členských štátov, s cieľom 

zabezpečiť, že usmernenia EÚ týkajúce sa 

ľudských práv budú mať zamýšľaný 

účinok pri vytváraní skutočných politík na 

mieste; 

19. naliehavo žiada ESVČ a Radu, aby 

podnikli primerané kroky na plnenie 

a vykonávanie usmernení EÚ na úrovni 

jednotlivých krajín; nabáda ESVČ 

a členské štáty, aby realizovali aj ďalšie 

vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti 

pracovníkov ESVČ a delegácií EÚ, ako aj 

diplomatov členských štátov, s cieľom 

zabezpečiť, že usmernenia EÚ týkajúce sa 

ľudských práv budú mať zamýšľaný 

účinok pri vytváraní skutočných politík na 

mieste; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. pripomína však ESVČ a Rade výzvu 

spojenú s vykonávaním, a teda aj potrebu 

hodnotiť plnenie usmernení EÚ na úrovni 

jednotlivých krajín; nabáda ESVČ 

a členské štáty, aby realizovali aj ďalšie 

vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti 

pracovníkov ESVČ a delegácií EÚ, ako aj 

diplomatov členských štátov, s cieľom 

zabezpečiť, že usmernenia EÚ týkajúce sa 

19. pripomína však ESVČ a Rade výzvu 

spojenú s vykonávaním, a teda aj potrebu 

hodnotiť plnenie usmernení EÚ na úrovni 

jednotlivých krajín; nabáda ESVČ 

a členské štáty, aby realizovali aj ďalšie 

vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti 

pracovníkov ESVČ a delegácií EÚ, ako aj 

diplomatov členských štátov, s cieľom 

zabezpečiť, že usmernenia EÚ týkajúce sa 
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ľudských práv budú mať zamýšľaný 

účinok pri vytváraní skutočných politík na 

mieste; 

ľudských práv budú mať zamýšľaný 

účinok pri vytváraní skutočných politík na 

mieste; žiada ESVČ a členské štáty, aby 

vždy, keď je to možné, do takýchto 

vzdelávacích činností zapájali zástupcov 

Európskeho parlamentu a občianskej 

spoločnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. vyzýva ESVČ, delegácie EÚ 

a osobitných zástupcov EÚ, aby v rámci 

prípravy uznesení o prípadoch porušenia 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu vo svete úzko 

spolupracovali s členmi Výboru pre 

zahraničné veci Európskeho parlamentu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

20. zdôrazňuje, že demokratické režimy 

nie sú vymedzené len usporadúvaním 

volieb, ale aj dodržiavaním zásad 

právneho štátu, slobodou prejavu, 

rešpektovaním ľudských práv, nezávislou 

justíciou a nestrannou verejnou správou; 

v tomto smere zdôrazňuje, že je dôležité 

prijať opatrenia v nadväznosti na správy 
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v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 
a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore 

demokracie a s podporou stálych orgánov 

Parlamentu (vrátane skupiny na podporu 

demokracie a koordináciu volieb); 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti angažovania sa 

EÚ v dotknutej krajine a prostredníctvom 

poverenia hlavného pozorovateľa 

vykonávaním osobitnej úlohy v rámci 

následného monitorovania realizácie 

odporúčaní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  152 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej 

úlohy v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore 

demokracie a s podporou stálych orgánov 

Parlamentu (vrátane skupiny na podporu 

demokracie a koordináciu volieb); 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií s podporou stálych 

orgánov Parlamentu; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

20. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 

podporovali demokratické procesy 

v tretích krajinách, ako aj reformy 

v oblasti demokracie, justície a politiky, 

a aby dbali na dodržiavanie hodnôt 

a zásad slobody, rovnosti, demokracie, 

pluralizmu, právneho štátu, dobrej správy 

vecí verejných a dodržiavania ľudských 

práv; zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 
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a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Mariya Gabriel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); 

20. zdôrazňuje, že je dôležité prijať 

opatrenia v nadväznosti na správy 

a odporúčania volebných 

pozorovateľských misií prostredníctvom 

ich použitia ako súčasti „plánu postupu 

k demokracii“ v dotknutej krajine 

a prostredníctvom poverenia hlavného 

pozorovateľa vykonávaním osobitnej úlohy 

v rámci následného monitorovania 

realizácie odporúčaní, a to ako 

neoddeliteľnú súčasť komplexného 

prístupu Parlamentu k podpore demokracie 

a s podporou stálych orgánov Parlamentu 

(vrátane skupiny na podporu demokracie 

a koordináciu volieb); berie na vedomie, 

akú pozitívnu úlohu môžu mať misie 

volebných pozorovateľov vysielané 

Európskou úniou z rovnakého hľadiska 

zaistenia dôveryhodnosti EÚ ako partnera 

aj zodpovednosti EÚ voči európskym 

občanom a daňovým poplatníkom; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  155 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. zdôrazňuje význam zosúladenia 

pomoci pri voľbách a volebných 

pozorovaní s OSN; pripomína, že tieto 

misie možno vysielať len do krajín, kde 

demokratické procesy skutočne 

prebiehajú a kde sa predovšetkým 

dodržiavajú práva opozície a pluralizmus; 

Or. fr 

 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na 

vymedzení najlepších postupov v tejto 

oblasti s cieľom podporiť a upevniť 

procesy demokratizácie; podporuje rozvoj 

nástrojov politiky a operačných nástrojov, 

ktoré sa majú uplatňovať v prioritných 

krajinách s cieľom zahrnúť opatrenia na 

podporu ľudských práv a demokracie 

vrátane opatrení na predchádzanie 

konfliktom a mediáciu do prístupu EÚ 

uceleným, flexibilným a dôveryhodným 

spôsobom; 

21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na 

vymedzení najlepších postupov v tejto 

oblasti; podporuje rozvoj stratégií s cieľom 

zahrnúť ľudské práva, ako aj opatrenia na 

predchádzanie konfliktom a mediáciu do 

prístupu EÚ uceleným, flexibilným 

a dôveryhodným spôsobom; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Georgios Epitideios 
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Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na 

vymedzení najlepších postupov v tejto 

oblasti s cieľom podporiť a upevniť 

procesy demokratizácie; podporuje rozvoj 

nástrojov politiky a operačných nástrojov, 

ktoré sa majú uplatňovať v prioritných 

krajinách s cieľom zahrnúť opatrenia na 

podporu ľudských práv a demokracie 

vrátane opatrení na predchádzanie 

konfliktom a mediáciu do prístupu EÚ 

uceleným, flexibilným a dôveryhodným 

spôsobom; 

21. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na 

vymedzení najlepších postupov v tejto 

oblasti s cieľom podporiť a upevniť 

procesy demokratizácie; podporuje rozvoj 

nástrojov politiky a reštriktívnych 

opatrení, ktoré sa majú uplatňovať 

v prioritných krajinách s cieľom zahrnúť 

opatrenia na podporu ľudských práv 

a demokracie vrátane opatrení na 

predchádzanie konfliktom a mediáciu do 

prístupu EÚ uceleným, flexibilným 

a dôveryhodným spôsobom; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. pripomína, že pri všetkých vonkajších 

činnostiach EÚ by sa mal kombinovať 

politický rozmer podporujúci pluralizmus, 

demokraciu a dodržiavanie ľudských 

práv, základných slobôd a zásad právneho 

štátu, a rozvojový rozmer zameraný na 

sociálny a ekonomický pokrok vrátane 

odstránenia chudoby, boja proti 

nerovnosti a základnej potreby potravín; 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby programy 

rozvojovej pomoci EÚ zahŕňali konkrétne 

reformy na zaistenie dodržiavania 

ľudských práv, transparentnosti, rodovej 

rovnosti a boja proti korupcii v krajinách, 

ktoré sú príjemcami pomoci; konštatuje, 

že pomoc by mala byť striktne 

podmienená a mala by sa pozastaviť voči 
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tým krajinám, ktoré zjavne nerešpektujú 

ľudské práva a slobody a ktoré nedokážu 

prijať právne predpisy plniace 

medzinárodné záväzky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje, že politickú 

transformáciu a demokratizáciu musí 

sprevádzať dodržiavanie ľudských práv, 

presadzovanie spravodlivosti, 

transparentnosti, individuálnej 

zodpovednosti a zmierenia, rešpektovanie 

zásad právneho štátu a zakladanie 

demokratických inštitúcií; žiada, aby EÚ 

systematicky podporovala slobodne 

a spravodlivo zvolené parlamenty; 

zdôrazňuje, že je potrebné zasadzovať sa 

o politické dialógy medzi vládnymi 

a opozičnými stranami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21b. domnieva sa, že vzťahy EÚ so 

všetkými tretími krajinami by sa mali 

riadiť prístupom „viac za viac“ hnaným 

výkonnosťou, že EÚ by mala partnerským 

krajinám poskytnúť posilnený štatút len 
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v prípade splnenia jasných kritérií 

v oblasti ľudských práv a demokracie a že 

by nemala váhať tento štatút pozastaviť 

v prípade, že daná krajina prestane plniť 

tieto kritériá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Tokia Saïfi, Mariya Gabriel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. pripomína, že v nadväznosti na tzv. 

Arabskú jar EÚ opätovne vymedzila svoju 

politiku susedstva voči juhu Stredozemia 

a trvá na úlohe občianskej spoločnosti 

a na zásade „viac za viac“ v záujme 

vytvorenia pevnejších partnerstiev so 

svojimi susedmi a v záujme podpory ich 

demokratických reforiem a prechodu 

k demokracii; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. vyzýva na účinnejšie využívanie 

nových technológií a internetu s cieľom v 

čo najväčšej miere sprístupňovať 

informácie o ľudských právach 

a demokracii, ako aj o programoch EÚ, 

ľuďom na celom svete; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  163 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta pilotnú prácu týkajúcu sa 

jednotlivých krajín, ktorú doteraz vykonalo 

deväť delegácií EÚ s cieľom dosiahnutia 

väčšej súdržnosti v záujme podpory 

demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ, 

ako to iniciovala Rada vo svojich záveroch 

z rokov 2009 a 2010 a ako bolo zakotvené 

v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu v roku 

2012; 

22. berie na vedomie pilotnú prácu 

týkajúcu sa jednotlivých krajín, ktorú 

doteraz vykonalo deväť delegácií EÚ 

s cieľom dosiahnutia väčšej súdržnosti vo 

vonkajších vzťahoch EÚ, ako to iniciovala 

Rada vo svojich záveroch z rokov 2009 

a 2010 a ako bolo zakotvené 

v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu v roku 

2012; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. víta pilotnú prácu týkajúcu sa 

jednotlivých krajín, ktorú doteraz vykonalo 

deväť delegácií EÚ s cieľom dosiahnutia 

väčšej súdržnosti v záujme podpory 

demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ, 

ako to iniciovala Rada vo svojich záveroch 

z rokov 2009 a 2010 a ako bolo zakotvené 

v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu v roku 

2012; 

22. berie na vedomie pilotnú prácu 

týkajúcu sa jednotlivých krajín, ktorú 

doteraz vykonalo deväť delegácií EÚ 

s cieľom dosiahnutia väčšej súdržnosti 

v záujme podpory demokracie vo 

vonkajších vzťahoch EÚ, ako to iniciovala 

Rada vo svojich záveroch z rokov 2009 

a 2010 a ako bolo zakotvené 

v strategickom rámci a akčnom pláne EÚ 

pre ľudské práva a demokraciu v roku 

2012; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  165 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili 

koordináciu činností EÚ, pokiaľ ide 

o druhú generáciu pilotných krajín tak, 

aby sa zabezpečilo, že všetky inštitúcie EÚ 

sa budú podieľať a budú spájať svoje 

odborné znalosti v rámci účinného 

vykonávania podpory demokracie v tretích 

krajinách, a to v súlade s komplexným 

prístupom Parlamentu k podpore 

demokracie; 

vypúšťa sa 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili 

koordináciu činností EÚ, pokiaľ ide 

o druhú generáciu pilotných krajín tak, aby 

sa zabezpečilo, že všetky inštitúcie EÚ sa 

budú podieľať a budú spájať svoje odborné 

znalosti v rámci účinného vykonávania 

podpory demokracie v tretích krajinách, 

a to v súlade s komplexným prístupom 

Parlamentu k podpore demokracie; 

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili 

koordináciu s Európskym parlamentom, 

pokiaľ ide o druhú generáciu pilotných 

krajín tak, aby sa zabezpečilo, že všetky 

inštitúcie EÚ sa budú podieľať a budú 

spájať svoje odborné znalosti v rámci 

účinného vykonávania podpory 

demokracie v tretích krajinách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  167 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili 

koordináciu činností EÚ, pokiaľ ide 

o druhú generáciu pilotných krajín tak, aby 

sa zabezpečilo, že všetky inštitúcie EÚ sa 

budú podieľať a budú spájať svoje odborné 

znalosti v rámci účinného vykonávania 

podpory demokracie v tretích krajinách, 

a to v súlade s komplexným prístupom 

Parlamentu k podpore demokracie; 

23. žiada, aby Komisia a ESVČ zlepšili 

koordináciu činností EÚ, pokiaľ ide 

o druhú generáciu pilotných krajín tak, aby 

sa zabezpečilo, že všetky inštitúcie EÚ sa 

budú podieľať a budú spájať svoje odborné 

znalosti v rámci účinného vykonávania 

podpory demokracie v tretích krajinách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. blahoželá Európskej nadácii na 

podporu demokracie k jej efektívnej práci 

pri presadzovaní demokracie v našom 

susedstve a podporuje starostlivé 

rozširovanie jej mandátu na iné 

spoločnosti, ktoré sa usilujú 

o demokratizáciu; vyzýva členské štáty, 

aby v duchu solidarity a odhodlania 

poskytovali dostatok financií do rozpočtu 

nadácie s cieľom zaistiť čo najpružnejšiu 

a najúčinnejšiu podporu miestnym 

aktérom demokratických zmien; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  169 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. pripomína, že rozširovanie je 

najúspešnejším úsilím EÚ v oblasti 

demokratizácie, a zdôrazňuje, že 

rokovania so západným Balkánom 

zostávajú hlavným nástrojom na pomoc 

týmto krajinám so zavedením 

plnohodnotných demokratických 

spoločností; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. podporuje spravodlivé a trvalé 

urovnanie konfliktu v Západnej Sahare, 

a to na základe práva na sebaurčenie 

saharského ľudu a v súlade s príslušnými 

rezolúciami OSN; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  171 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta závery Rady venované obhajcom 24. berie na vedomie závery Rady 
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ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv; okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 

bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, 

aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

venované obhajcom ľudských práv pri 

príležitosti desiateho výročia usmernení 

EÚ o obhajcoch ľudských práv; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv, okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 

bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, 

aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv, okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 

bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, 

aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv, okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

organizácie, ktoré sa osvedčili pri 

dodržiavaní zmlúv EÚ a obhajovaní 

ľudských práv, a nabáda Komisiu, aby 

ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv, okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 

bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, 

aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

24. víta závery Rady venované obhajcom 

ľudských práv pri príležitosti desiateho 

výročia usmernení EÚ o obhajcoch 

ľudských práv, okrem toho oceňuje 

Komisiu za jej zvýšené využívanie 

financovania z európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva s cieľom 

poskytovať pohotovostné granty pre 

obhajcov ľudských práv, ktorým hrozí 

bezprostredné riziko, a nabáda Komisiu, 

aby ďalej skúmala nové spôsoby, ako 

podporovať obhajcov ľudských práv; 

v tejto súvislosti pripomína význam 

Európskej nadácie na podporu 

demokracie ako nástroja na 

presadzovanie a ochranu 

prodemokratických aktivistov, blogerov 

a novinárov na celom svete; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. chváli EÚ za jej podporu národných 

a regionálnych politík na ochranu 

ľudských práv a žiada, aby sa táto politika 

rozšírila na všetky krajiny, kde je to 

možné; nabáda EÚ, aby sa zaoberala 

možnosťami posilňovania medzinárodnej 

ochrany obhajcov ľudských práv, 

napríklad uvažovala o transformácii 

deklarácie o obhajcoch ľudských práv do 

podoby dohovoru; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyjadruje poľutovanie, že 

prenasledovanie a marginalizácia 

obhajcov ľudských práv je naďalej na 

celom svete veľmi rozšírenou tendenciou, 

predovšetkým v krajinách, ktoré 

neakceptujú univerzálnosť ľudských 

práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  177 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. opakuje svoju výzvu, aby EÚ zaviedla 

systém centralizovaného sledovania 

prípadov obhajcov ľudských práv, a ich 

riešenia Úniou a členskými štátmi 

v delegáciách, aby pomáhala sledovať 

jednotlivé kroky v každom prípade 

a v prípade potreby vyvíjala tlak na 

podniknutie ďalších krokov a aby 

vytvorila stratégie na riešenie 

strednodobých až dlhodobých prípadov 

väznených alebo obťažovaných obhajcov 

tam, kde nebadať žiaden pokrok;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24c. vyzýva EÚ, aby kládla osobitný dôraz 

na problematiku väznených obhajcov 

ľudských práv na celom svete a na 

potrebu, aby EÚ kolektívne zintenzívnila 

úsilie o zaistenie prepustenia týchto osôb, 

a to okrem iných stratégií aj vytvorením 

vnútornej pracovnej skupiny Európskeho 

parlamentu, ktorá by sa prostredníctvom 

úzkej spolupráce s občianskou 

spoločnosťou informovala o prípadoch 

väznených aktivistov na celom svete; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  179 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24d. vyzýva EÚ, aby uľahčila núdzové 

opatrenia ako premiestnenie a núdzové 

víza pre uznávaných obhajcov ľudských 

práv a aby všetci jej pracovníci o týchto 

postupoch vedeli; považuje za dôležité, 

aby členské štáty zaistili uľahčenie 

vydávania víz pre uznávaných obhajcov 

ľudských práv prichádzajúcich na 

návštevu tvorcov rozhodnutí v EÚ, a to 

s cieľom pokračovať v zmysluplnej 

komunikácii na tému ako podporiť ich 

životne dôležitú prácu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov 

ľudských práv a aktivistov občianskej 

spoločnosti zvyšovaním účinnosti dialógov 

EÚ o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv aj vo vzdialenejších 

oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 

pri plnení zámerov politiky EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  181 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv aj vo vzdialenejších 

oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 

pri plnení zámerov politiky EÚ; 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

zásady reality prispôsobovanej kontextu 

každej konkrétnej krajiny v oblasti 

ľudských práv; v tejto súvislosti 

povzbudzuje multilaterálnu spoluprácu 

medzi príslušnými krajinami a dialóg 

medzi členskými štátmi, ako aj v rámci ich 

vzťahov so zvrchovanými tretími 

krajinami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv aj vo vzdialenejších 

oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 

pri plnení zámerov politiky EÚ; 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv, aktivistov občianskej spoločnosti, 

novinárov a právnikov zvyšovaním 

účinnosti dialógov EÚ o ľudských právach 

a presadzovaním tematických priorít EÚ 

a usmernení EÚ týkajúcich sa ľudských 

práv; v tejto súvislosti povzbudzuje 

organizovanie kampaní zameraných na 

obhajcov ľudských práv aj vo 

vzdialenejších oblastiach tretích krajín 

s cieľom pomôcť pri plnení zámerov 
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politiky EÚ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv aj vo vzdialenejších 

oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 

pri plnení zámerov politiky EÚ; 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, organizácie, ktoré 

sa osvedčili pri dodržiavaní zmlúv EÚ a 

obhajovaní ľudských práv, a aktivistov 

občianskej spoločnosti zvyšovaním 

účinnosti dialógov EÚ o ľudských právach 

a presadzovaním tematických priorít EÚ 

a usmernení EÚ týkajúcich sa ľudských 

práv; v tejto súvislosti povzbudzuje 

organizovanie kampaní zameraných na 

obhajcov ľudských práv aj vo 

vzdialenejších oblastiach tretích krajín 

s cieľom pomôcť pri plnení zámerov 

politiky EÚ; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 

25. opakuje svoju výzvu určenú ESVČ 

naďalej chrániť MVO, obhajcov ľudských 

práv a aktivistov občianskej spoločnosti 

zvyšovaním účinnosti dialógov EÚ 

o ľudských právach a presadzovaním 

tematických priorít EÚ a usmernení EÚ 
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týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv aj vo vzdialenejších 

oblastiach tretích krajín s cieľom pomôcť 

pri plnení zámerov politiky EÚ; 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti povzbudzuje organizovanie 

kampaní zameraných na obhajcov 

ľudských práv vo vzdialenejších oblastiach 

tretích krajín, ako aj na podporu obhajcov 

presadzujúcich hospodárske a sociálne 

práva, ako sú odborári alebo osoby 

bojujúce proti zaberaniu pôdy;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. žiada, aby ESVČ a Európska komisia 

zaistili, aby granty a iné programy EÚ 

boli dostupné nielen veľkým MVO, ale aj 

na budovanie miestnych zdrojov; preto 

naliehavo žiada zníženie byrokratickej 

záťaže pri súčasnom zachovaní 

individuálnej zodpovednosti pri postupoch 

podávania žiadostí a účtovných 

postupoch, a nabáda k tomu, aby sa 

zohľadňoval čoraz vyšší tlak, ktorý na 

občiansku spoločnosť vyvíjajú represívne 

režimy; vyzýva na pragmatickejší prístup 

k spoločnostiam na prechode 

k demokracii, aby sa zaistila podpora 

vhodných organizácií a osôb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv a MVO 

do pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; požaduje 

systematickú tvorbu aktualizovaného 

zoznamu politických väzňov; zdôrazňuje, 

že je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  187 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

26. vyzýva PK/VP, aby sa pri cestách do 

tretích krajín systematicky stretávala 

s obhajcami ľudských práv; žiada, aby sa 

ESVČ a delegácie EÚ zapájali s obhajcami 

ľudských práv do pragmatického 

politického dialógu s cieľom nájsť čo 

najlepšie spôsoby podpory prostredia 

priaznivého pre ich prácu; žiada, aby EÚ 

rozšírila svoju aktívnu diplomaciu v tretích 

krajinách a posilnila postavenie 

kontaktných miest pre ľudské práva 
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systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

s cieľom začleniť otázku ľudských práv do 

každodennej politickej činnosti delegácií 

EÚ tým, že budú systematicky pripomínať 

mená politických väzňov a že sa budú 

zúčastňovať na monitorovaní súdnych 

procesov a návštevách vo väzniciach; 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

využívala verejnú diplomaciu na podporu 

obhajcov ľudských práv a aby požadovala 

prepustenie uväznených aktivistov za 

ľudské práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

skutočného a pragmatického politického 

dialógu s cieľom nájsť čo najlepšie 

spôsoby podpory prostredia priaznivého 

pre ich prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

trvá na tom, aby sa vyšší predstavitelia 

EÚ, predovšetkým PK/VP, predseda Rady, 

komisári, osobitní zástupcovia EÚ 

a vládni úradníci z členských štátov, pri 
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cestách do krajín, v ktorých je občianska 

spoločnosť pod tlakom, systematicky 

stretávali s obhajcami ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach, ako aj 

zavedením sledovania procesov; 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

využívala verejnú diplomaciu na podporu 

obhajcov ľudských práv a aby požadovala 

prepustenie uväznených aktivistov za 

ľudské práva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. žiada, aby sa ESVČ a delegácie EÚ 

zapájali s obhajcami ľudských práv do 

pragmatického politického dialógu 

s cieľom nájsť čo najlepšie spôsoby 

podpory prostredia priaznivého pre ich 

prácu; žiada, aby EÚ rozšírila svoju 

aktívnu diplomaciu v tretích krajinách 

a posilnila postavenie kontaktných miest 

pre ľudské práva s cieľom začleniť otázku 

ľudských práv do každodennej politickej 

činnosti delegácií EÚ tým, že budú 

systematicky pripomínať mená politických 

väzňov a že sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní súdnych procesov 

a návštevách vo väzniciach; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby EÚ využívala verejnú 

diplomaciu na podporu obhajcov ľudských 

práv a aby požadovala prepustenie 

uväznených aktivistov za ľudské práva; 

26. žiada, aby EÚ rozšírila svoju aktívnu 

diplomaciu v tretích krajinách a posilnila 

postavenie kontaktných miest pre ľudské 

práva s cieľom začleniť otázku ľudských 

práv do každodennej politickej činnosti 

delegácií EÚ tým, že budú systematicky 

pripomínať mená politických väzňov a že 

sa budú zúčastňovať na monitorovaní 

súdnych procesov a návštevách vo 

väzniciach; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

EÚ využívala verejnú diplomaciu na 

podporu obhajcov ľudských práv a aby 

požadovala prepustenie uväznených 

aktivistov za ľudské práva; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ 

a ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, 

aby každoročne usporiadali zasadnutie 

Rady pre zahraničné veci venované 

diskusii o úsilí EÚ o zaistenie prepustenia 

obhajcov ľudských práv, novinárov, 

politických aktivistov a iných osôb, ktoré 

svoje práva uplatňujú pokojným 

spôsobom, s osobitným dôrazom na 

prípady uvedené v uzneseniach 

Európskeho parlamentu venovaných 

diskusiám o prípadoch porušenia 

ľudských práv, demokracie a zásad 
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právneho štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. naliehavo žiada prepustenie všetkých 

saharských politických väzňov; domnieva 

sa, že poslanci, nezávislí pozorovatelia, 

MVO a tlač by mali získať prístup na 

územia Západnej Sahary; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP; 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  194 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP; 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP, a prácu 

systému osobitných postupov OSN; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP; 

27. pripomína záväzok vyhlásený 

Parlamentom a jeho Podvýborom pre 

ľudské práva podporovať silný 

multilaterálny systém ľudských práv pod 

záštitou Organizácie Spojených národov 

vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP; vyjadruje však 

poľutovanie, že politika EÚ v oblasti 

ľudských práv zaostáva za vonkajšou 

politikou podľa modelu USA a NATO;  
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Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP; 

27. pripomína záväzok Parlamentu a jeho 

Podvýboru pre ľudské práva podporovať 

silný multilaterálny systém ľudských práv 

pod záštitou Organizácie Spojených 

národov vrátane tretieho výboru Valného 

zhromaždenia, Rady pre ľudské práva 

(UNHRC) a Úradu vysokého komisára 

OSN pre ľudské práva, ako aj prácu 

príslušných špecializovaných agentúr 

OSN, ako napríklad MOP a UNESCO; 

zdôrazňuje potrebu väčšej čitateľnosti 

činnosti Európskej únie v rámci týchto 

veľkých organizácií, ktoré majú priamy 

vplyv na ľudské práva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. s poľutovaním konštatuje, že 

niektoré krajiny ako Čína síce súhlasia 

s univerzálnosťou ľudských práv, 

súčasne však tvrdia, že ľudské práva je 

nutné posudzovať vo vnútroštátnom 

kontexte so zreteľom na miestne 

hospodárske, kultúrne, historické 

a náboženské podmienky, čo umožňuje 

relatívne uplatňovanie ľudských práv, 
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ktoré je v rozpore s ich univerzálnou, 

nedeliteľnou a navzájom previazanou 

povahou; konštatuje, že hoci iniciatívy 

presadzujúce ľudské práva ako 

univerzálne, napríklad deklaráciu 

združenia ASEAN o ľudských právach 

z roku 2012, možno chváliť, súčasne však 

obhajujú relativistický prístup a oslabujú 

presadzovanie ľudských práv ako 

univerzálnych práv; naliehavo žiada EÚ, 

aby s týmito krajinami naďalej vstupovala 

do rokovaní na všetkých možných 

medzinárodných fórach a aby posilnila 

systém ľudských práv v rámci OSN, ktorý 

je kľúčový pre presadzovanie 

univerzálnych práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

Eleni Theocharous 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. pripomína význam rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva a ich 

vykonávania príslušnými krajinami, 

pokiaľ ide o dodržiavanie a upevňovanie 

ľudských práv ako základných hodnôt 

a zásad európskeho a celosvetového 

systému správy vecí verejných; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. pripomína svoj pevný postoj 

inštitucionalizovať svoju účasť na Valnom 

zhromaždení OSN (VZ OSN), ako sa 

uvádza v jeho uznesení zo 7. februára 2013 

o prioritách EÚ na zasadnutí Rady pre 

ľudské práva, a považuje za nevyhnutné, 

aby sa aj naďalej pokračovalo v praxi 

vysielať delegácie Európskeho parlamentu 

na príslušné zasadnutia UNHRC a VZ 

OSN; 

28. pripomína svoj pevný postoj 

inštitucionalizovať svoju účasť na Valnom 

zhromaždení OSN (VZ OSN), ako sa 

uvádza v jeho uznesení zo 7. februára 2013 

o prioritách EÚ na zasadnutí Rady pre 

ľudské práva, a považuje za nevyhnutné, 

aby sa aj naďalej pokračovalo v praxi 

vysielať delegácie Európskeho parlamentu 

na príslušné zasadnutia UNHRC a VZ 

OSN, a vyslovuje poľutovanie nad tým, že 

v roku 2014 sa táto prax prerušila; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  200 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. opätovne zdôrazňuje dôležitosť 

aktívnej účasti EÚ na všetkých 

mechanizmoch OSN pre ľudské práva, 

najmä v treťom výbore Valného 

zhromaždenia a v UNHRC; nabáda členské 

štáty EÚ, aby tak urobili ako 

spolupredkladatelia a iniciátori rezolúcií, 

aktívnou účasťou na diskusiách 

a interaktívnych dialógoch a vydávaním 

vyhlásení; dôrazne podporuje rozširujúcu 

sa prax EÚ týkajúcu sa 

medziregionálnych iniciatív; 

29. opätovne zdôrazňuje dôležitosť 

aktívnej účasti členských štátov na 

vymedzovaní mechanizmov OSN pre 

ľudské práva, najmä v treťom výbore 

Valného zhromaždenia a v UNHRC; 

nabáda členské štáty EÚ, aby tak urobili 

ako spolupredkladatelia a iniciátori 

rezolúcií, aktívnou účasťou na diskusiách 

a interaktívnych dialógoch a vydávaním 

vyhlásení; dôrazne podporuje prax, že 

členské štáty v tejto oblasti pristupujú 

k spolupráci medzi zvrchovanými štátmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Marie-Christine Vergiat 
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Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. opäť zdôrazňuje dôležitosť účinnej 

koordinácie a spolupráce medzi ESVČ, 

Komisiou a členskými štátmi EÚ v oblasti 

otázok týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti nabáda ESVČ, aby najmä 

prostredníctvom delegácií EÚ v New 

Yorku a Ženeve posilnila súdržnosť EÚ 

pomocou včasných a vecných konzultácií, 

a tak jednomyseľne prezentovala pozíciu 

EÚ; 

30. opäť zdôrazňuje dôležitosť účinnej 

koordinácie a spolupráce medzi ESVČ, 

Komisiou, Európskym parlamentom 

a členskými štátmi EÚ v oblasti otázok 

týkajúcich sa ľudských práv; v tejto 

súvislosti nabáda ESVČ, aby najmä 

prostredníctvom delegácií EÚ v New 

Yorku a Ženeve posilnila súdržnosť EÚ 

pomocou včasných a vecných konzultácií, 

a tak jednomyseľne prezentovala pozíciu 

EÚ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. pripomína význam činnosti 

Európskej únie v rámci Organizácie pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

(OBSE) vo chvíli, keď sa organizácia 

pripravuje na bilanciu 40 rokov svojej 

existencie; nabáda na posilnenie väzieb 

medzi EÚ a OBSE a Radou Európy;. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  203 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. pripomína tiež význam práce 

vykonanej Radou Európy v tejto oblasti, 

ako aj to, že je dôležité, aby Európska 

únia v súlade so Zmluvami urýchlene 

pristúpila k Európskemu dohovoru 

o ochrane ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. naliehavo žiada OSN, aby vytvorila 

medzinárodný mechanizmus na 

monitorovanie ľudských práv v Západnej 

Sahare spolu s misiou MINURSO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, 

a zabezpečovať spravodlivosť obetiam 

vojnových zločinov, zločinov proti 

ľudskosti a genocídy; je naďalej ostražitý, 
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počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť 

jeho legitimitu alebo nezávislosť; 

naliehavo žiada EÚ a členské štáty EÚ, 

aby s týmto súdom spolupracovali 

a poskytovali mu silnú diplomatickú 

a politickú podporu v bilaterálnych 

vzťahoch a vo všetkých fórach vrátane 

OSN; vyjadruje znepokojenie, že niekoľko 

zatykačov sa ešte stále nepodarilo 

vykonať, vrátane zatykačov na prezidenta 

Sudánu Omara Al Bašíra; domnieva sa, 

že narastajúci počet zmluvných štátov 

predstavuje dôležitý vývoj pri posilňovaní 

všeobecnej pôsobnosti tohto súdu; víta 

ratifikáciu Rímskeho štatútu Pobrežím 

Slonoviny vo februári 2013, vyjadruje však 

poľutovanie, že tento rok štatút 

neratifikoval žiaden štát; nabáda EÚ 

a členské štáty EÚ, aby zintenzívnili svoje 

úsilie o presadzovanie ratifikácie 

a vykonávania Rímskeho štatútu s cieľom 

rozšíriť prístup k spravodlivosti pre obete 

závažných trestných činov podľa 

medzinárodného práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, 

a zabezpečovať spravodlivosť obetiam 

vojnových zločinov, zločinov proti 

ľudskosti a genocídy; je naďalej ostražitý, 

pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť 

jeho legitimitu alebo nezávislosť; 
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platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

naliehavo žiada EÚ a členské štáty EÚ, 

aby s týmto súdom spolupracovali 

a poskytovali mu silnú diplomatickú 

a politickú podporu v bilaterálnych 

vzťahoch a na všetkých fórach vrátane 

OSN; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

niekoľko zatykačov sa ešte stále 

nepodarilo vykonať, vrátane zatykačov na 

prezidenta Sudánu Omara Al Bašíra; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013;  

32. podmieňuje svoju podporu pre činnosť 

Medzinárodného trestného súdu v rámci 

jeho úlohy skoncovať s beztrestnosťou 

páchateľov najzávažnejších trestných 

činov, ktoré znepokojujú všetky 

zvrchované štáty, dodržiavaním zásady 

subsidiarity, t. j. jej obmedzením na 

prípady, v ktorých možno predpokladať, 

že krajina pôvodu zločinca je neschopná 

vydať rozsudok; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

pôsobnosti tohto súdu; vyzýva členské štáty 

EÚ ako strany Rímskeho štatútu 

Medzinárodného trestného súdu, aby mu 

poskytli zdroje potrebné na to, aby mohol 

svoj mandát vykonávať spravodlivo 

a účinne; víta ratifikáciu Rímskeho štatútu 

Pobrežím Slonoviny vo februári 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  209 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, 

a zabezpečovať spravodlivosť obetiam 

vojnových zločinov, zločinov proti 

ľudskosti a genocídy; je naďalej ostražitý, 

pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť 

jeho legitimitu alebo nezávislosť; 

naliehavo žiada EÚ a členské štáty EÚ, 

aby s týmto súdom spolupracovali 
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februári 2013; a poskytovali mu silnú diplomatickú 

a politickú podporu v bilaterálnych 

vzťahoch a na všetkých fórach vrátane 

OSN; vyzýva EÚ, členské štáty 

a osobitných zástupcov EÚ, aby aktívne 

propagovali Medzinárodný trestný súd, 

presadzovanie jeho rozhodnutí a boj proti 

beztrestnosti trestných činov uvedených 

v Rímskom štatúte; je naďalej ostražitý, 

pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť 

jeho legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

pôsobnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť legitimitu 

tohto súdu, a vyzýva Úniu, aby štáty, ktoré 

tak ešte neurobili, podnecovala 

k ratifikácii Rímskeho štatútu; víta 

ratifikáciu Rímskeho štatútu Pobrežím 

Slonoviny vo februári 2013; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  211 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, 

a zabezpečovať spravodlivosť obetiam 

vojnových zločinov, zločinov proti 

ľudskosti a genocídy; je naďalej ostražitý, 

pokiaľ ide o akékoľvek pokusy oslabiť 

jeho legitimitu alebo nezávislosť; 

naliehavo žiada EÚ a členské štáty EÚ, 

aby s týmto súdom spolupracovali 

a poskytovali mu silnú diplomatickú 

a politickú podporu v bilaterálnych 

vzťahoch a na všetkých fórach vrátane 

OSN; vyjadruje znepokojenie, že niekoľko 

zatykačov sa ešte stále nepodarilo 

vykonať, vrátane zatykačov na prezidenta 

Sudánu Omara Al Bašíra; opakuje svoju 

výzvu na vytvorenie postu Osobitného 

zástupcu EÚ pre medzinárodnú justíciu 

a medzinárodné humanitárne právo 

s cieľom poskytnúť im výsadné 

postavenie a viditeľnosť, aké si zaslúžia, 

účinne presadzovať agendu EÚ 

a začleňovať záväzky EÚ v oblasti boja 

proti beztrestnosti a voči 

Medzinárodnému trestnému súdu do 

centra pozornosti všetkých zahraničných 

politík EÚ; vyzýva EÚ, delegácie 

členských štátov a osobitných zástupcov 

EÚ, aby aktívne podporovali 

Medzinárodný trestný súd, presadzovanie 

jeho rozhodnutí a boj proti beztrestnosti 

trestných činov uvedených v Rímskom 

štatúte; domnieva sa, že narastajúci počet 

zmluvných štátov predstavuje dôležitý 

vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

pôsobnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 
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Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; domnieva sa, že narastajúci 

počet zmluvných štátov predstavuje 

dôležitý vývoj pri posilňovaní všeobecnej 

platnosti tohto súdu; víta ratifikáciu 

Rímskeho štatútu Pobrežím Slonoviny vo 

februári 2013; 

32. opakuje svoju plnú podporu pre 

činnosť Medzinárodného trestného súdu 

v rámci jeho úlohy skoncovať 

s beztrestnosťou páchateľov 

najzávažnejších trestných činov, ktoré 

znepokojujú medzinárodné spoločenstvo; 

je naďalej ostražitý, pokiaľ ide 

o akékoľvek pokusy oslabiť jeho 

legitimitu; pripomína jeho zásadnú úlohu 

v dvojakom procese dosahovania 

spravodlivosti a zmierenia; domnieva sa, 

že narastajúci počet zmluvných štátov 

predstavuje dôležitý vývoj pri posilňovaní 

všeobecnej pôsobnosti tohto súdu; víta 

ratifikáciu Rímskeho štatútu Pobrežím 

Slonoviny vo februári 2013; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 

postu Osobitného zástupcu EÚ pre 

medzinárodnú justíciu a medzinárodné 

humanitárne právo s cieľom poskytnúť 
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týmto témam výsadné postavenie 

a viditeľnosť, aké si zaslúžia, účinne 

presadzovať agendu EÚ a začleňovať boj 

proti beztrestnosti do centra pozornosti 

všetkých vonkajších činností EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32b. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 

postu Osobitného zástupcu EÚ pre 

medzinárodnú justíciu a medzinárodné 

humanitárne právo s cieľom poskytnúť 

im výsadné postavenie a viditeľnosť, aké 

si zaslúžia, účinne presadzovať agendu 

EÚ v oblasti tejto skutočne medzinárodnej 

justície, vrátane Medzinárodného 

trestného súdu, v činnostiach a politikách 

EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

spolupracovali s týmto súdom a boli 

silným hlasom volajúcim po konzistentnej 

a úzkej spolupráci s Medzinárodným 

trestným súdom a boji proti beztrestnosti 

vo všetkých fórach vrátane OSN; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. vyzýva členské štáty EÚ, aby 

Medzinárodnému trestnému súdu poskytli 

potrebné zdroje; zdôrazňuje význam 

vonkajšieho prejavu a informovania 

verejnosti, a to aj zabezpečovaním práv 

obetí a zaistením, aby tieto činnosti mali 

primeranú diplomatickú a finančnú 

podporu; nabáda EÚ, aby naďalej 

poskytovala pomoc medzinárodnej trestnej 

justícii a Medzinárodnému trestnému 

súdu, a to aj podporou aktérov 

z občianskej spoločnosti prostredníctvom 

Európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Rímsky štatút Medzinárodného trestného 

súdu doteraz nebol zahrnutý v novom 

nariadení o VSP do zoznamu dohovorov, 

ktoré sú predpokladom na dosiahnutie 

štatútu VSP+; konštatuje, že niektoré štáty, 

ktoré sa uchádzajú o získanie štatútu 

VSP+, nie sú zmluvnými stranami štatútu 

33. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Rímsky štatút Medzinárodného trestného 

súdu doteraz nebol zahrnutý v novom 

nariadení o VSP do zoznamu dohovorov, 

ktoré sú predpokladom na dosiahnutie 

štatútu VSP+; konštatuje, že niektoré štáty, 

ktoré sa uchádzajú o získanie štatútu 

VSP+, nie sú zmluvnými stranami štatútu 
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alebo ho neratifikovali (napríklad 

Arménsko a Pakistan); pripomína svoje 

odporúčanie, aby sa Rímsky štatút 

v budúcnosti doplnil do zoznamu 

dohovorov; 

alebo ho neratifikovali; pripomína svoje 

odporúčanie, aby sa Rímsky štatút 

v budúcnosti doplnil do zoznamu 

dohovorov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

Jaromír Štětina 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34a. s blížiacim sa stým výročím genocídy 

Arménov vyzýva všetky členské štáty EÚ, 

aby ju právne uznali, a nabáda ich aj 

európske inštitúcie, aby naďalej 

prispievali k uznávaniu genocídy 

Arménov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  219 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34a. naliehavo žiada ESVČ, aby šírila 

osvedčené postupy v oblasti práv, ochrany 

a podpory obetí trestných činov a násilia 

v tretích krajinách a aby si vymieňala 

protikorupčné politiky s tretími krajinami, 

keďže korupcia je často bránou 

k beztrestnosti a príčinou nespravodlivosti 

voči obetiam; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  220 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34b. vyzýva na vytvorenie postu 

Osobitného zástupcu EÚ pre 

medzinárodnú justíciu a medzinárodné 

humanitárne právo s cieľom pomôcť 

s rozvojom a presadzovaním agendy EÚ 

v týchto oblastiach; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  221 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. opätovne zdôrazňuje jednomyseľný 

nesúhlas s trestom smrti a povzbudzuje 

Európsku úniu a jej členské štáty, aby 

zachovali ostro sledovanú politiku 

zameranú na celosvetové zrušenie trestu 

smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby 

nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide 

o vývoj vo všetkých krajinách na svete, 

a aby využila všetky prostriedky vplyvu, 

ktoré má k dispozícii; 

35. chváli EÚ za to, že vysiela jasný 

a koherentný signál v oblasti boja proti 

trestu smrti, za to, že sa to stalo jednou 

z veľkých priorít jej vonkajšej politiky, 

a za to, že si vytvorila právne nástroje, 

ktoré jej dávajú prostriedky na 

uskutočňovanie tejto politickej ambície; 
opätovne zdôrazňuje jednomyseľný 

nesúhlas s trestom smrti a povzbudzuje 

Európsku úniu a jej členské štáty, aby 

zachovali ostro sledovanú politiku 

zameranú na celosvetové zrušenie trestu 

smrti; naliehavo vyzýva ESVČ, aby 

nepoľavovala v pozornosti, pokiaľ ide 

o vývoj vo všetkých krajinách na svete, 

a aby využila všetky prostriedky vplyvu, 

ktoré má k dispozícii; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  222 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. bezvýhradne podporuje návrh 

rezolúcie č. A/C 3/69/L.51/Rev.1 

vypracovaný tretím výborom Valného 

zhromaždenia OSN pod názvom 

Moratórium na uplatňovanie trestu smrti, 

ktorý bude v decembri 2014 predložený 

Valnému zhromaždeniu OSN; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  223 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35a. vyzýva EÚ, aby naďalej využívala 

spoluprácu a diplomaciu na dosiahnutie 

zákazu trestu smrti v akejkoľvek možnej 

forme na celom svete, v súlade 

s Usmerneniami EÚ k trestu smrti, 

a taktiež aby zaistila plnohodnotné 

dodržiavanie práva na spravodlivý proces 

každej jednotlivej osoby čeliacej poprave, 

bez používania mučenia a iného zlého 

zaobchádzania na získanie priznania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Michèle Alliot-Marie 
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Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, 

obnovenia popráv v roku 2013 v Indonézii, 

Kuvajte, Nigérii a Vietname, ako aj 

výrazného nárastu počtu nahlásených 

popráv v Iraku a v Saudskej Arábii; 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, 

obnovenia popráv v roku 2013 v Indonézii, 

Nigérii a Vietname, ako aj výrazného 

nárastu počtu nahlásených popráv v Iraku; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, 

obnovenia popráv v roku 2013 v Indonézii, 

Kuvajte, Nigérii a Vietname, ako aj 

výrazného nárastu počtu nahlásených 

popráv v Iraku a v Saudskej Arábii; 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, 

obnovenia popráv v roku 2013 v Indonézii, 

Kuvajte, Nigérii a Vietname, popráv 

maloletých v Iráne, Saudskej Arábii 

a Jemene v roku 2013, ako aj výrazného 

nárastu počtu nahlásených popráv v Iraku a 

v Saudskej Arábii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  226 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v Číne a Iráne, 

obnovenia popráv v roku 2013 v Indonézii, 

Kuvajte, Nigérii a Vietname, ako aj 

výrazného nárastu počtu nahlásených 

popráv v Iraku a v Saudskej Arábii; 

36. vyjadruje znepokojenie nad údajným 

nárastom počtu popráv v celosvetovom 

meradle od roku 2012 do roku 2013 

napriek skutočnosti, že popravy sú 

obmedzené na čoraz menší počet krajín, 

ktoré sú v menšine; vyzýva EÚ, aby prijala 

náležité opatrenia týkajúce sa neustále 

vysokého počtu popráv v USA, Číne a 

Iráne, obnovenia popráv v roku 2013 v 

Indonézii, Kuvajte, Nigérii a Vietname, 

ako aj výrazného nárastu počtu 

nahlásených popráv v Iraku a v Saudskej 

Arábii; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  227 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. berie na vedomie oživenie diskusie 

v Spojených štátoch o svojvôli a povahe 

trestu smrti náchylnej na chyby, kampaň 

na zastavenie toku látok, ktoré sa 

používajú na popravu, z Európy do 

Spojených štátov a zrušenie trestu smrti 

v štáte Maryland v roku 2013; nabáda 

PK/VP, OZEÚ a ESVČ, aby sa zapojili do 

rokovaní s federálnou vládou a štátnymi 

vládami v USA s cieľom urýchliť zrušenie 

trestu smrti v Spojených štátoch, kde bolo 

všetkých 80 rozsudkov smrti v roku 2013 

vynesených len v 2 % okresov v celej 

krajine a všetkých 39 popráv sa 

vypúšťa sa 
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uskutočnilo v približne 1 % všetkých 

okresov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. berie na vedomie oživenie diskusie 

v Spojených štátoch o svojvôli a povahe 

trestu smrti náchylnej na chyby, kampaň na 

zastavenie toku látok, ktoré sa používajú na 

popravu, z Európy do Spojených štátov 

a zrušenie trestu smrti v štáte Maryland 

v roku 2013; nabáda PK/VP, OZEÚ 

a ESVČ, aby sa zapojili do rokovaní 

s federálnou vládou a štátnymi vládami 

v USA s cieľom urýchliť zrušenie trestu 

smrti v Spojených štátoch, kde bolo 

všetkých 80 rozsudkov smrti v roku 2013 

vynesených len v 2 % okresov v celej 

krajine a všetkých 39 popráv sa 

uskutočnilo v približne 1 % všetkých 

okresov; 

37. víta oživenie diskusie v Spojených 

štátoch o svojvôli a povahe trestu smrti 

náchylnej na chyby, kampaň na zastavenie 

toku látok, ktoré sa používajú na popravu, 

z Európy do Spojených štátov a zrušenie 

trestu smrti v štáte Maryland v roku 2013; 

nabáda PK/VP, OZEÚ a ESVČ, aby sa 

zapojili do rokovaní s federálnou vládou 

a štátnymi vládami v USA s cieľom 

urýchliť zrušenie trestu smrti v Spojených 

štátoch a s cieľom medzinárodne posilniť 

transatlantickú spoluprácu dôveryhodným 

presadzovaním ľudských práv, 

medzinárodnej justície a demokracie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. berie na vedomie oživenie diskusie 

v Spojených štátoch o svojvôli a povahe 

trestu smrti náchylnej na chyby, kampaň 

na zastavenie toku látok, ktoré sa používajú 

37. berie na vedomie oživenie diskusie 

v Spojených štátoch o svojvôli a povahe 

trestu smrti náchylnej na chyby, účinky 

kampane na zastavenie toku látok, ktoré sa 
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na popravu, z Európy do Spojených štátov 

a zrušenie trestu smrti v štáte Maryland 

v roku 2013; nabáda PK/VP, OZEÚ 

a ESVČ, aby sa zapojili do rokovaní 

s federálnou vládou a štátnymi vládami 

v USA s cieľom urýchliť zrušenie trestu 

smrti v Spojených štátoch, kde bolo 

všetkých 80 rozsudkov smrti v roku 2013 

vynesených len v 2 % okresov v celej 

krajine a všetkých 39 popráv sa 

uskutočnilo v približne 1 % všetkých 

okresov; 

používajú na popravu, z Európy do 

Spojených štátov a zrušenie trestu smrti 

v štáte Maryland v roku 2013; nabáda 

PK/VP, OZEÚ a ESVČ, aby sa zapojili do 

rokovaní s federálnou vládou a štátnymi 

vládami v USA s cieľom urýchliť zrušenie 

trestu smrti v Spojených štátoch, kde bolo 

všetkých 80 rozsudkov smrti v roku 2013 

vynesených len v 2 % okresov v celej 

krajine a všetkých 39 popráv sa 

uskutočnilo v približne 1 % všetkých 

okresov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  230 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. nabáda Komisiu, aby využívala novú 

flexibilitu, ktorú teraz ponúka európsky 

nástroj pre demokraciu a ľudské práva, 

s cieľom preskúmať nové spôsoby 

kampane za zrušenie trestu smrti a na 

podporu opatrení, ktoré sú zamerané na 

zamedzenie trestom smrti alebo popravám; 

38. nabáda Komisiu, aby podporovala 

opatrenia, ktoré sú zamerané na 

zamedzenie trestom smrti alebo popravám; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  231 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 38a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ 

naďalej monitorovala podmienky, v akých 

sa uskutočňujú popravy v krajinách, ktoré 
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ešte stále využívajú trest smrti, a aby 

podporovala právnu a ústavnú reformu 

smerujúcu k úplnému a celkovému 

zákazu trestu smrti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 38a. pripomína svoje pevné presvedčenie, 

že trest smrti je ako narušenie práva na 

osobnú integritu a ľudskú dôstojnosť 

nezlučiteľný s existenciou zákazu 

krutého, neľudského a ponižujúceho 

trestania podľa medzinárodného práva, 

a formálne vyzýva ESVČ a členské štáty, 

aby túto nezlučiteľnosť uznali a podľa 

toho prispôsobili politiku EÚ v oblasti 

trestu smrti; zdôrazňuje, že je potrebné 

vykladať príslušné usmernenia EÚ 

k trestu smrti a mučeniu ako prierezové; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  233 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 

– vzhľadom na rastúci počet nedávnych 

správ o rozšírených praktikách mučenia 

a zneužívania na celom svete – 

zintenzívnili úsilie EÚ v boji proti mučeniu 

39. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 

– vzhľadom na rastúci počet nedávnych 

správ o rozšírených praktikách mučenia 

a zneužívania na celom svete – 

zintenzívnili úsilie EÚ v boji proti mučeniu 
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a inému krutému, neľudskému 

a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu; 

a inému krutému, neľudskému 

a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu; vyjadruje potešenie nad 

návrhom nariadenia, ktorým sa mení 

nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 

o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý 

možno použiť na vykonanie trestu smrti, 

mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo 

ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, 

ktorý Komisia predložila 14. januára 2014 

a ktorým reaguje na uznesenie 

Parlamentu zo 17. júna 2010; zdôrazňuje, 

že táto revízia umožní opätovne potvrdiť 

úlohu obchodu ako nástroja, ktorý 

prispieva k šíreniu hodnôt Európskej únie 

a k obrane ľudských práv na 

medzinárodnej scéne; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  234 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 

– vzhľadom na rastúci počet nedávnych 

správ o rozšírených praktikách mučenia 

a zneužívania na celom svete – 

zintenzívnili úsilie EÚ v boji proti mučeniu 

a inému krutému, neľudskému 

a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu; 

39. naliehavo vyzýva PK/VP a ESVČ, aby 

– vzhľadom na neustávajúce správy 

o rozšírených praktikách mučenia 

a zneužívania na celom svete – 

zintenzívnili úsilie EÚ v boji proti mučeniu 

a inému krutému, neľudskému 

a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 

trestaniu; opäť pripomína svoje 

znepokojenie, že kroky EÚ v tejto oblasti 

sú naďalej zväčša nedostatočné 

a nezodpovedajú jej záväzkom podľa 

Usmernení EÚ k mučeniu; osobitne 

vyzýva, aby EÚ viac podporovala 

vytvorenie a posilnenie vnútroštátnych 

a regionálnych mechanizmov na 

predchádzanie mučeniu; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  235 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. pripomína, že podľa článkov 7 a 8 

Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu môže byť mučenie 

páchané systematicky alebo vo veľkom 

rozsahu vojnovým zločinom alebo 

zločinom proti ľudskosti; zdôrazňuje, že 

zásadou zodpovednosti za ochranu sa 

medzinárodnému spoločenstvu ukladá 

osobitná zodpovednosť, ktorú musí 

vykonávať;   

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  236 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 

upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ 

a členské štáty, aby takisto vypracovali 

účinnejší plán vykonávania usmernení EÚ 

týkajúcich sa mučenia a iného krutého, 

neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania; 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 

upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ, 

najmä delegácie a členské štáty EÚ, a to 

predovšetkým ich veľvyslanectvá 

v príslušných oblastiach, aby takisto 

vypracovali účinnejší plán vykonávania 

usmernení EÚ týkajúcich sa mučenia 
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a iného krutého, neľudského alebo 

ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  237 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 

upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ 

a členské štáty, aby takisto vypracovali 

účinnejší plán vykonávania usmernení 

EÚ týkajúcich sa mučenia a iného 

krutého, neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania; 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu, Podvýboru vytvoreného na 

základe Opčného protokolu k Dohovoru 

proti mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 

upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  238 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 

40. nabáda ESVČ, aby venovala zvýšenú 

pozornosť záverom Výboru OSN proti 

mučeniu a Výboru Rady Európy pre 

predchádzanie mučeniu týkajúcim sa 

jednotlivých krajín a aby systematicky 
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upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ 

a členské štáty, aby takisto vypracovali 

účinnejší plán vykonávania usmernení EÚ 

týkajúcich sa mučenia a iného krutého, 

neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania; 

upozorňovala na tieto otázky v politických 

dialógoch s dotknutými krajinami, ako aj 

vo verejných vyhláseniach; vyzýva ESVČ 

a členské štáty, aby takisto vypracovali 

účinnejší plán vykonávania usmernení EÚ 

týkajúcich sa mučenia a iného krutého, 

neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania alebo trestania; vyzýva 

Úniu a členské štáty, aby posilnili 

kontrolu obchodu s tovarom, ktorý možno 

použiť na páchanie mučenia alebo 

neľudského a ponižujúceho 

zaobchádzania, ako aj kontrolu vývozu 

technológií a tovaru s dvojakým použitím; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  239 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. zdôrazňuje, že príslušníci 

zraniteľných skupín, ako sú etnické, 

jazykové a náboženské skupiny, sú 

v prípade zadržania častejšie vystavovaní 

mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu, 

a preto si vyžadujú osobitnú pozornosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  240 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty 

by mali zaistiť, aby ich vlastné vnútorné 



 

AM\1043088SK.doc 131/270 PE544.314v01-00 

 SK 

postupy zodpovedali ich odporúčaniam 

adresovaným tretím krajinám, a to 

v súlade s širším záväzkom EÚ a jej 

členských štátov zaistiť väčšiu spojitosť 

interného a externého rozmeru v oblasti 

ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  241 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

európske podniky vyvážajú výrobky 

a zbrane, ktoré možno použiť na mučenie 

a iné kruté, neľudské a ponižujúce tresty 

alebo spôsoby zaobchádzania s ľuďmi, 

a to aj v rámci potláčania manifestácií; 

v tejto súvislosti podporuje revíziu 

nariadenia (ES) č. 1236/2005; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  242 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. opakuje svoju výzvu, aby EÚ 

využívala existujúce doložky o ľudských 

právach v bilaterálnych 

a multilaterálnych dohodách na zaistenie 

ochrany občianskej spoločnosti 

a obhajcov ľudských práv; s výslovným 

uvedením potreby nezávislej občianskej 

spoločnosti ako nutného predpokladu 
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úsilia v oblasti boja proti korupcii, dobrej 

správy vecí verejných, účinného rozvoja 

a budovania mieru; a so zaistením, aby sa 

občianska spoločnosť na všetkých 

vhodných úrovniach zapájala do dialógu 

v rámci štruktúr príslušných dohôd; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  243 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. opäť zdôrazňuje význam účinných 

mechanizmov kontroly vývozu v prípade 

niektorých liekov, ktoré možno použiť na 

popravy, a zariadení, ktoré možno použiť 

na mučenie; vyzýva Komisiu, aby 

zostávajúce medzery v príslušnom 

nariadení riešila zavedením všeobecného 

ustanovenia o koncovom použití, ktorým 

by sa zakazoval vývoz akýchkoľvek liekov, 

ktoré možno použiť na mučenie alebo 

popravu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  244 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. vyzýva Úniu a členské štáty, aby sa 

usilovali o ratifikáciu Medzinárodného 

dohovoru o ochrane všetkých osôb pred 

nedobrovoľným zmiznutím z 20. 

decembra 2006 všetkými tretími 



 

AM\1043088SK.doc 133/270 PE544.314v01-00 

 SK 

krajinami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  245 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40b. vyzýva EÚ, aby naďalej v plnej miere 

podporovala prácu príslušných MVO 

v oblasti boja proti mučeniu a inému 

krutému, neľudskému a ponižujúcemu 

zaobchádzaniu a trestaniu, a aby s nimi 

naďalej viedla trvalý dialóg; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  246 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40c. nabáda EÚ, aby naďalej financovala 

projekty uskutočňované v záujme 

zlepšenia odbornej prípravy personálu 

a podmienok vo väzniciach a aby 

pokračovala v podpore rehabilitačných 

centier pre obete mučenia na celom svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  247 

Andi Cristea 
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Návrh uznesenia 

Odsek 40 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40d. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 

posilnila svoje právne predpisy a umožnila 

členským štátom zakázať obchodovanie 

s novými prístrojmi a technológiami, ktoré 

nemajú žiadne iné praktické využitie než 

na mučenie, zlé zaobchádzanie a popravy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  248 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ľudské práva v obchodných dohodách EÚ 

a iných medzinárodných dohodách 

Ľudské práva v obchodných dohodách EÚ, 

dohodách o stabilizácii a pridružení 

a iných medzinárodných dohodách 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  249 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné 

monitorovanie ich uplatňovania 

a podávanie správ príslušnému výboru 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 

41. zdôrazňuje neúspech zavádzania 

doložiek o demokracii a ľudských právach 

do dohôd o voľnom obchode 

uzatváraných Európskou úniou s tretími 

krajinami, keďže tie sa prakticky 

nezohľadňujú a keďže i samotné dohody 

o voľnom obchode mohli viesť 

k porušovaniu základných hospodárskych 
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týkajúcich sa ľudských práv; a sociálnych práv, k ožobračovaniu 

príslušných ľudí a ku skupovaniu zdrojov 

nadnárodnými podnikmi; domnieva sa, že 

okrem týchto doložiek je potrebné zaviesť 

aj nové spôsoby spolupráce umožňujúce 

hospodársky a sociálny rozvoj tretích 

krajín podľa potrieb obyvateľstva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  250 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné monitorovanie 

ich uplatňovania a podávanie správ 

príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd, ktoré boli a budú 

uzavreté s tretími krajinami, a požaduje 

účinné monitorovanie ich uplatňovania 

a podávanie správ príslušnému výboru 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 

týkajúcich sa ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  251 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné monitorovanie 

ich uplatňovania a podávanie správ 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných a investičných dohôd 

uzavretých s tretími krajinami a požaduje 

účinné monitorovanie ich uplatňovania 
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príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

a podávanie správ príslušnému výboru 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 

týkajúcich sa ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  252 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné monitorovanie 

ich uplatňovania a podávanie správ 

príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie záväzných, vykonateľných a 

nespochybniteľných doložiek o ľudských 

právach do všetkých medzinárodných 

dohôd EÚ vrátane obchodných dohôd 

uzavretých s tretími krajinami; trvá na 

tom, že tieto doložky by sa mali vykladať 

v súlade s právom v oblasti ľudských 

práv, a zdôrazňuje, aké je dôležité 

začleniť k nim primerané ochranné 

mechanizmy a mechanizmy 

monitorovania, riešenia sťažností 

a nápravy umožňujúce, aby dotknuté 

osoby a skupiny dosiahli nápravu 

porušení svojich práv; požaduje zlepšenie 

konzultácií s Európskym parlamentom na 

začiatku procesu rokovaní o obchodných 

a investičných dohodách, účinné 

monitorovanie uplatňovania doložiek 

o ľudských právach a podávanie správ 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 

týkajúcich sa ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  253 

Javier Couso Permuy 
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Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné 

monitorovanie ich uplatňovania 

a podávanie správ príslušnému výboru 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 

týkajúcich sa ľudských práv; 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami; vyjadruje však poľutovanie, že 

údajné podriadenie dohôd plneniu 

ľudských práv je len propagandou, keďže 

neexistuje žiadne účinné monitorovanie 

ich uplatňovania; požaduje podávanie 

správ príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; zároveň odmieta 

stanovenie sankcií zo strany EÚ voči 

tretím krajinám s cieľom chrániť jej 

geopolitické a hospodárske záujmy bez 

ohľadu na humanitárnu situáciu; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  254 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné monitorovanie 

ich uplatňovania a podávanie správ 

príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

41. vyzýva, aby Európska únia zaistila, 

aby sa prostredníctvom obchodných 

dohôd uzatváraných s tretími krajinami 

podporoval ich hospodársky a sociálny 

rozvoj a garantovala sa dobrá správa ich 

prírodných zdrojov, predovšetkým pôdy 

a vody; opakuje svoju výzvu na 

systematické začleňovanie doložiek 

o ľudských právach do medzinárodných 

dohôd EÚ vrátane obchodných dohôd 

uzavretých s tretími krajinami a požaduje 

účinné monitorovanie ich uplatňovania 

a podávanie správ príslušnému výboru 

Parlamentu o aspektoch týchto dohôd 
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týkajúcich sa ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  255 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd uzavretých s tretími 

krajinami a požaduje účinné monitorovanie 

ich uplatňovania a podávanie správ 

príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

41. opakuje svoju výzvu na systematické 

začleňovanie doložiek o ľudských právach 

do medzinárodných dohôd EÚ vrátane 

obchodných dohôd a dohôd o stabilizácii a 

pridružení uzavretých s tretími krajinami 

a požaduje účinné monitorovanie ich 

uplatňovania a podávanie správ 

príslušnému výboru Parlamentu 

o aspektoch týchto dohôd týkajúcich sa 

ľudských práv; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  256 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. požaduje, aby Európska únia 

považovala za referenčné body v týchto 

dohodách európsky model sociálneho 

dialógu a dodržiavanie noriem MOP 

v oblasti zamestnania;  

Or. en 

 



 

AM\1043088SK.doc 139/270 PE544.314v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  257 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. okrem toho považuje za nevyhnutné 

ex ante mechanizmy kontroly zasahujúce 

pred uzatvorením rámcovej dohody 

a podmieňujúce uzatvorenie ako základnú 

charakteristiku dohody, ako aj ex post 

mechanizmy kontroly umožňujúce, aby 

porušenie týchto doložiek malo konkrétne 

dôsledky siahajúce až k pozastaveniu 

účinnosti dohody; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  258 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. pripomína, že obchodná politika 

prispieva k plneniu celkových cieľov 

Európskej únie, že podľa článku 207 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa 

obchodná politika Únie „uskutočňuje v 

rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti 

Únie“ a že podľa článku 3 Zmluvy 

o Európskej únii musí prispievať 

predovšetkým „k mieru, bezpečnosti, 

trvalo udržateľnému rozvoju Zeme, k 

solidarite a vzájomnému rešpektovaniu sa 

národov, k voľnému a spravodlivému 

obchodu, k odstráneniu chudoby a k 

ochrane ľudských práv, najmä práv 

dieťaťa, ako aj k prísnemu dodržiavaniu 

a rozvoju medzinárodného práva, najmä k 

dodržiavaniu zásad Charty Organizácie 

Spojených národov“; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  259 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41b. vyzýva Európsku komisiu, aby pri 

príprave svojej ďalšej obchodnej stratégie 

zohľadňovala významnú úlohu obchodu 

a medzinárodných dohôd pri presadzovaní 

ľudských práv na medzinárodnej scéne; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  260 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41c. trvá na tom, aké dôležité sú 

spolupráca a dialóg na multilaterálnej 

úrovni medzi Európskou úniou 

a predovšetkým Svetovou obchodnou 

organizáciou a OSN v oblasti ľudských 

práv v záujme zaistenia, aby 

multilaterálny obchodný rámec prispieval 

k dodržiavaniu ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  261 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 d (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41d. pripomína, že pri príprave 

všeobecného systému preferencií sa 

rešpektovali zásady medzinárodných 

dohôd v oblasti ľudských práv 

a základných noriem v oblasti pracovného 

práva zo strany prijímajúcich krajín a že 

systém zahŕňa osobitný režim 

doplnkových colných preferencií na 

presadzovanie ratifikácie a skutočnej 

realizácie základných medzinárodných 

dohôd o ľudských právach a pracovnom 

práve, ochrane životného prostredia 

a dobrej správy vecí verejných; 

pripomína, že nedodržiavanie podmienok 

môže viesť k pozastaveniu účinnosti 

obchodného režimu; pripomína význam 

pravidelného sledovania a hodnotenia 

uplatňovania medzinárodných dohôd 

krajinami, ktoré využívajú režim VSP+; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  262 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41e. vyjadruje potešenie nad tým, že 1. 

januára 2014 nadobudol účinnosť 

revidovaný systém VSP; pripomína, že 

systém VSP+ sa v systéme všeobecných 

preferencií zachoval a že od krajín, ktoré 

chcú režim VSP+ využívať, vyžaduje, aby 

v plnej miere spolupracovali 

s medzinárodnými organizáciami v oblasti 

dodržiavania medzinárodných dohovorov 

o ľudských právach a právach 

pracovníkov; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  263 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. zdôrazňuje, aké je dôležité, aby 

Európska komisia skutočne, 

transparentne a inkluzívne posudzovala 

situáciu v oblasti ľudských práv v tretích 

krajinách, ktoré majú výhodu 

preferenčných obchodných režimov, 

predovšetkým v rámci systému VSP+; 

vyzýva Komisiu, aby poskytovala 

technickú a finančnú podporu 

vnútroštátnym orgánom a aktérom 

z občianskej spoločnosti s cieľom pomôcť 

im s plnením a monitorovaním záväzkov 

prijatých v rámci týchto systémov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  264 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41b. zdôrazňuje záväzok EÚ vyplývajúci 

zo Zmluvy a spočívajúci v zaistení, aby 

všetky jej vonkajšie politiky a činnosti boli 

plánované a uskutočňované spôsobom, 

ktorý upevňuje a podporuje ľudské práva 

a právny štát; v tomto smere vyzýva EÚ, 

aby podstatne zlepšila metodiku, rozsah 

a kvalitu ex ante a ex post posudzovania 

vplyvu svojich obchodných a investičných 

dohôd na ľudské práva, a to najmä 
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prostredníctvom skutočných konzultácií 

s občianskou spoločnosťou; vyzýva EÚ, 

aby preskúmala možnosti, ako umožniť 

primerané mechanizmy presadzovania 

a nápravy, prístupné dotknutým 

obyvateľom a ich zástupcom v prípadoch, 

keď politiky alebo činnosti EÚ vedú alebo 

prispievajú k porušovaniu ľudských práv 

alebo z neho majú prospech; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  265 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. dôrazne podporuje uplatňovanie 

hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 

a ľudských práv; pripomína dôležitosť 

podpory sociálnej zodpovednosti 

podnikov, a to aj v rámci podnikateľskej 

činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia jej 

dodržiavania v celom dodávateľskom 

reťazci; vyjadruje presvedčenie, že 

európske spoločnosti a ich pobočky 

a subdodávatelia by mali zohrávať kľúčovú 

úlohu pri presadzovaní a šírení 

medzinárodných noriem v oblasti 

podnikania a ľudských práv na celom 

svete; 

42. dôrazne podporuje uplatňovanie 

hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 

a ľudských práv; pripomína dôležitosť 

podpory sociálnej zodpovednosti 

podnikov, a to aj v rámci podnikateľskej 

činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia jej 

dodržiavania v celom dodávateľskom 

reťazci, najmä pokiaľ ide o nelegálny 

obchod s drevom, obchodovanie s voľne 

žijúcimi druhmi a obchod s nerastnými 

surovinami z oblastí konfliktov; vyjadruje 

presvedčenie, že európske spoločnosti a ich 

pobočky a subdodávatelia by mali 

zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní 

a šírení medzinárodných noriem v oblasti 

podnikania a ľudských práv na celom 

svete; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  266 

Pablo Iglesias 
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Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. dôrazne podporuje uplatňovanie 

hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 

a ľudských práv; pripomína dôležitosť 

podpory sociálnej zodpovednosti 

podnikov, a to aj v rámci podnikateľskej 

činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia jej 

dodržiavania v celom dodávateľskom 

reťazci; vyjadruje presvedčenie, že 

európske spoločnosti a ich pobočky a 

subdodávatelia by mali zohrávať kľúčovú 

úlohu pri presadzovaní a šírení 

medzinárodných noriem v oblasti 

podnikania a ľudských práv na celom 

svete; 

42. dôrazne podporuje uplatňovanie 

hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 

a ľudských práv; pripomína dôležitosť 

podpory sociálnej zodpovednosti podnikov 

a trvá na nutnosti zaviesť zodpovednosť 

podnikov, a to aj v rámci podnikateľskej 

činnosti mimo EÚ, a zabezpečenia jej 

dodržiavania v celom dodávateľskom 

reťazci; vyjadruje presvedčenie, že 

európske spoločnosti a ich pobočky a 

subdodávatelia by mali zohrávať kľúčovú 

úlohu pri presadzovaní a šírení 

medzinárodných noriem v oblasti 

podnikania a ľudských práv na celom 

svete; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  267 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 42a. odsudzuje nezákonné obchodovanie 

s ľuďmi, obchodovanie s ľuďmi na účely 

odoberania orgánov a akýkoľvek iný 

vykorisťujúce obchodné činnosti spojené 

s porušovaním práva na telesnú integritu 

a s páchaním násilia; vyzýva na 

zintenzívnenie a revíziu úsilia EÚ 

v oblasti boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi a na angažovanosť voči 

rizikovým krajinám; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  268 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. žiada, aby Komisia a ESVČ nabádali 

delegácie EÚ na celom svete, aby sa 

venovali podnikom EÚ s cieľom 

presadzovať dodržiavanie ľudských práv 

a zabezpečiť, aby otázka „podnikania 

a ľudských práv“ bola zahrnutá medzi 

hlavnými témami v miestnych výzvach na 

predkladanie návrhov v rámci európskeho 

nástroja pre demokraciu a ľudské práva; 

43. žiada, aby Komisia a ESVČ nabádali 

delegácie EÚ na celom svete, aby sa 

venovali podnikom EÚ s cieľom 

presadzovať dodržiavanie ľudských práv 

a zabezpečiť, aby otázka „podnikania 

a ľudských práv“ bola zahrnutá medzi 

hlavnými témami v miestnych výzvach na 

predkladanie návrhov v rámci európskeho 

nástroja pre demokraciu a ľudské práva; 

žiada, aby členské štáty dbali o to, aby 

podniky, ktoré sa riadia ich vnútroštátnym 

právom, neprestávali dodržiavať ľudské 

práva a sociálne, hygienické 

a environmentálne normy, ktorým 

podliehajú v prípade usadenia alebo 

vykonávania činnosti v tretej krajine; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  269 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. žiada, aby Komisia a ESVČ nabádali 

delegácie EÚ na celom svete, aby sa 

venovali podnikom EÚ s cieľom 

presadzovať dodržiavanie ľudských práv 

a zabezpečiť, aby otázka „podnikania 

a ľudských práv“ bola zahrnutá medzi 

hlavnými témami v miestnych výzvach na 

predkladanie návrhov v rámci európskeho 

nástroja pre demokraciu a ľudské práva; 

43. žiada, aby Komisia a ESVČ nabádali 

delegácie EÚ na celom svete, aby sa 

venovali podnikom EÚ s cieľom 

presadzovať dodržiavanie ľudských práv; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  270 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 43a. konštatuje, že globalizácia priniesla 

nielen mnohé výhody, ale aj väčšie 

ohrozenie a neistotu, ako aj outsourcing 

pracovných miest a možnosť pracovať 

cezhraničným spôsobom podľa odlišných 

právnych predpisov v každom prostredí; 

vyzýva na zaistenie, aby pracovníci boli 

chránení a aby sa s nimi zaobchádzalo 

slušne, pri uznávaní a skutočnom 

vykonávaní medzinárodných pracovných 

noriem v oblasti slobody združovania, 

rovnosti a nútenej a detskej práce; 

zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 

práva pracovníkov usmerňovali svetový 

priemysel a dobrú správu vecí verejných 

zabránením konkurenčnému sociálnemu 

dampingu a zaistením rovnakého 

zaobchádzania, zodpovednosti 

a dodržiavania pracovného práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  271 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 43a. osobitne pripomína nevyhnutnosť 

rešpektovať slobodu združovania a boj 

proti všetkým formám represie v tejto 

oblasti vrátane úkladných vrážd 

odborárov; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  272 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

pravidelne podávala správy 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv 

členskými štátmi EÚ, a to aj v ich 

národných akčných plánoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 

o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby 

navrhla právne predpisy, ktorými by sa 

vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, 

že ich nákupy nebudú podporovať 

páchateľov konfliktov alebo závažných 

prípadov porušovania ľudských práv; 

44. domnieva sa, že len členské štáty by 

podľa zásady subsidiarity mali 

vymedzovať usmerňujúce zásady v oblasti 

podnikov a ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

pravidelne podávala správy 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv 

členskými štátmi EÚ, a to aj v ich 

národných akčných plánoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 

o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby 

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

pravidelne podávala správy 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv 

členskými štátmi EÚ, a to aj v ich 

národných akčných plánoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 

o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby 
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navrhla právne predpisy, ktorými by sa 

vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, 

že ich nákupy nebudú podporovať 

páchateľov konfliktov alebo závažných 

prípadov porušovania ľudských práv; 

navrhla právne predpisy, ktorými by sa 

vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, 

že ich transakcie nebudú podporovať 

páchateľov konfliktov alebo závažných 

prípadov porušovania ľudských práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

pravidelne podávala správy 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv 

členskými štátmi EÚ, a to aj v ich 

národných akčných plánoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 

o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby 

navrhla právne predpisy, ktorými by sa 

vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, 

že ich nákupy nebudú podporovať 

páchateľov konfliktov alebo závažných 

prípadov porušovania ľudských práv; 

44. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 

pravidelne podávala správy 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv 

členskými štátmi EÚ, a to aj v ich 

národných akčných plánoch; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia 

nedosiahla dostatočný pokrok, pokiaľ ide 

o vyhovenie žiadosti Parlamentu, aby 

navrhla právne predpisy, ktorými by sa 

vyžadovalo, aby spoločnosti z EÚ zaistili, 

že ich nákupy nebudú podporovať 

páchateľov konfliktov alebo závažných 

prípadov porušovania ľudských práv; 

poukazuje na to, že sa to bude objavovať v 

pozadí uznesení prijatých výbormi EÚ 

zriadenými na tento účel; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  275 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 44a. žiada, aby Komisia a Rada zaistili, 

aby spoločnosti vo vlastníctve štátnych 

príslušníkov tretích krajín alebo tretích 

krajín a usadené v členských štátoch 

nepodporovali páchateľov konfliktov 

alebo závažných porušení ľudských práv 

vrátane moderných podôb otroctva, ako 

napríklad obchodovania s ľuďmi a ich 

zamestnávania v otrasných podmienkach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby prijali 

rázne iniciatívy na zlepšenie prístupu 

k spravodlivosti pre obete prípadov 

porušovania ľudských práv spojených 

s podnikateľskými činnosťami mimo EÚ; 

45. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby prijali 

rázne iniciatívy na zlepšenie prístupu 

k spravodlivosti pre obete prípadov 

porušovania ľudských práv spojených 

s činnosťami s podnikateľskými 

činnosťami mimo EÚ, predovšetkým 

v oblasti životného prostredia, skupovania 

pôdy a ťažby prírodných zdrojov; vyzýva 

Európsku komisiu, aby prijala 

predovšetkým príslušné opatrenia 

zamerané proti európskym podnikom, 

ktoré dostatočne neodškodňujú obete 

nehôd, za ktoré priamo alebo nepriamo 

zodpovedajú; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Hans-Olaf Henkel 
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Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

46. vyzýva EÚ, aby sa zapojila do 

vznikajúcej diskusie o právne záväznom 

medzinárodnom nástroji v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Pablo Iglesias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 
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medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN, ktorý by zahŕňal 

mechanizmus zodpovednosti, a aby sa už 

od začiatku zapojila do diskusie o tejto 

otázke; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

46. vyzýva EÚ, aby rešpektovala zásadu 

subsidiarity a teda nechala členské štáty 

na medzinárodnej scéne brániť 

a vyjednávať ich iniciatívy v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  281 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyzýva EÚ, aby podporovala 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a aby sa už od začiatku 

zapojila do diskusie o tejto otázke; 

46. berie na vedomie, že EÚ podporuje 

vznikajúce iniciatívy zamerané na 

uzatvorenie právne záväzného 

medzinárodného nástroja v oblasti 

podnikania a ľudských práv v rámci 

systému OSN a už od začiatku sa zapája 

do diskusie o tejto otázke; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  282 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 46a. pripomína štyri základné 

a univerzálne pracovné normy, ako sú 

zakotvené v nástrojoch Medzinárodnej 

organizácie práce, konkrétne slobodu 

združovania a právo na kolektívne 

vyjednávanie, odstránenie všetkých foriem 

nútenej práce, vykorisťovania a otroctva, 

zákaz detskej práce a odstránenie 

diskriminácie v oblasti zamestnania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 46a. opäť zdôrazňuje, že slabo 

regulovaný, nekontrolovaný 

a netransparentný obchod so zbraňami, 

ktorý vedie k nezodpovednému obchodu 

so zbraňami, vyvoláva ľudské utrpenie, 

živí ozbrojené konflikty, nestabilitu 

a korupciu, poškodzuje proces 

upevňovania mieru, okrem toho ohrozuje 

dobrú správu vecí verejných 

a socioekonomický rozvoj a vedie k 

zvrhávaniu demokraticky zvolených vlád a 

k porušovaniu zásad právneho štátu, 

ľudských práv a medzinárodného 

humanitárneho práva; žiada, aby Únia 

zaistila, aby európske podniky k tomuto 

javu neprispievali; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 46a. opäť potvrdzuje, že európske podniky 

by mali uplatňovať náležitú starostlivosť, 

aby zaistili, že pri svojej činnosti 

dodržiavajú ľudské práva, nech už ju 

vykonávajú kdekoľvek; zdôrazňuje 

význam zmysluplného podávania správ 

o vplyvoch projektov podporovaných 

európskymi finančnými inštitúciami 

v oblasti ľudských práv, v sociálnej 

oblasti a v oblasti životného prostredia; 

trvá na tom, že je potrebné, aby tieto 

inštitúcie zaistili súlad svojich aktivít 

s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii, 

ktorý okrem iného obsahuje povinnosť 

dodržiavať ľudské práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  285 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. uznáva, že rýchly vývoj informačných 

a komunikačných technológií zmenil 

prostredie pre uplatňovanie slobody 

prejavu na celom svete, čo prinieslo 

výrazné výhody aj vážne obavy; v tejto 

súvislosti víta, že Rada v máji 2014 prijala 

usmernenia EÚ týkajúce sa slobody 

47. uznáva, že rýchly vývoj informačných 

a komunikačných technológií zmenil 

prostredie pre uplatňovanie slobody 

prejavu a prístupu k informáciám na 

celom svete, čo prinieslo výrazné výhody 

aj vážne obavy; v tejto súvislosti víta, že 

Rada v máji 2014 prijala usmernenia EÚ 
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prejavu online a offline; týkajúce sa slobody prejavu online 

a offline; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a. opakovane zdôrazňuje, že sloboda 

prejavu a sloboda, nezávislosť a pluralita 

médií sú základné prvky udržateľnej 

demokracie, ktorými sa maximalizuje 

zapojenie občianskej spoločnosti a zvyšuje 

moc občanov, a preto sú nevyhnutné na 

zaistenie transparentnosti a zodpovednosti 

vo verejnom živote; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47b. požaduje väčšiu podporu v oblastiach 

presadzovania slobody médií, ochrany 

nezávislých novinárov a blogerov, 

zmenšovania tzv. digitálnej priepasti 

a uľahčovania neobmedzeného prístupu 

k informáciám a komunikácii 

a necenzurovaného prístupu na internet 

(tzv. digitálnej slobody); 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  288 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

zlepšili svoje monitorovanie všetkých 

obmedzení slobody prejavu, vrátane 

agresívneho využívania trestnej úpravy 

urážky na cti a iných obmedzujúcich 

právnych predpisov, reštriktívnych kritérií 

a zaťažujúcich postupov v oblasti prístupu 

k registrácii novinárov a akýchkoľvek 

iných profesií spojených s médiami, ako aj 

k vzniku mediálnych domov, a aby tieto 

obmedzenia jasne a rýchlo odsúdila a aby 

dôrazne a iniciatívne podporovala lepší 

prístup k informáciám, ktoré sú vo 

verejnom záujme; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  289 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a. odsudzuje všetky obmedzenia 

v oblasti digitálnej komunikácie, vrátane 

rušenia webových stránok a blokovania 

osobných účtov, najmä ak sú zamerané 

proti občianskej spoločnosti, aktivistom 

bojujúcim za občianske slobody 

a slobodným médiám; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  290 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín, aj keď sa 

používajú so zámienkou legitímnych 

cieľov, ako napríklad boja proti terorizmu 

alebo presadzovania práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  291 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

48. odsudzuje veľkú špionáž miliónov 

osôb, ktorú vykonávala Národná 

bezpečnostná agentúra USA; vyjadruje 

znepokojenie nad šírením technológií 

monitorovania a filtrovania, ktoré 

predstavujú rastúcu hrozbu pre aktivistov 

za ľudské práva a takisto vyvolávajú 

znepokojujúce otázky týkajúce sa práva na 

súkromie; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  292 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú problémy týkajúce sa práva na 

súkromie v demokratických krajinách, aj 

keď sa používajú so zámienkou 

legitímnych cieľov, ako napríklad boja 

proti terorizmu alebo presadzovania práva; 

konštatuje, že tieto politiky vedú k čoraz 

väčšiemu potláčaniu aktivistov za ľudské 

práva, novinárov a všeobecnejšie aktérov 

z občianskej spoločnosti prostredníctvom 

tvorby čoraz všeobecnejších databáz 

o obyvateľstve bez preukázania efektivity 

týchto politík; vyjadruje poľutovanie nad 

návrhmi dohôd o osobných záznamoch 

o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a tretími 

krajinami, ktoré nie sú v súlade 

s ustanoveniami práva Spoločenstva 

v oblasti ochrany osobných údajov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

48. odsudzuje šírenie technológií 

monitorovania a filtrovania, ktoré 

predstavujú rastúcu hrozbu pre aktivistov 

za ľudské práva a demokraciu 

v autokratických krajinách a takisto 
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vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu, bezpečnosti 

štátu alebo presadzovania práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyjadruje znepokojenie nad šírením 

technológií monitorovania a filtrovania, 

ktoré predstavujú rastúcu hrozbu pre 

aktivistov za ľudské práva demokraciu 

v autokratických krajín a takisto 

48. vyjadruje znepokojenie nad 

rozširovaním a šírením technológií 

monitorovania, dohľadu, cenzúry 

a filtrovania, ktoré predstavujú rastúcu 

hrozbu pre aktivistov za ľudské práva 
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vyvolávajú znepokojujúce otázky týkajúce 

sa práva na súkromie v demokratických 

krajinách, aj keď sa používajú so 

zámienkou legitímnych cieľov, ako 

napríklad boja proti terorizmu alebo 

presadzovania práva; 

demokraciu v autokratických krajín 

a takisto vyvolávajú znepokojujúce otázky 

týkajúce sa práva na súkromie 

v demokratických krajinách, aj keď sa 

používajú so zámienkou legitímnych 

cieľov, ako napríklad boja proti terorizmu 

alebo presadzovania práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  296 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. uznáva, že sa v Európe nachádzajú 

významní výrobcovia hakerských 

a sledovacích technológií, ktoré možno 

použiť na porušovanie ľudských práv 

a na útok na európsku digitálnu 

infraštruktúru; vyzýva Komisiu, aby 

zrevidovala európsky systém kontroly 

vývozu s cieľom zabrániť možnosti, aby 

sa nebezpečné technológie dostali do 

nesprávnych rúk; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. domnieva sa, že klíma beztrestnosti 

obklopujúca program CIA umožnila, aby 

porušovanie základných právach páchané 

v rámci politík EÚ a USA v oblasti boja 

proti terorizmu pokračovalo, ako 
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dosvedčuje masová špionáž v rámci 

programu sledovania americkej Agentúry 

pre národnú bezpečnosť (NSA); požaduje 

okamžité pozastavenie rokovaní 

v súvislosti s transatlantickým obchodným 

a investičným partnerstvom s USA 

a všetkých dohôd o spolupráci s USA 

v oblasti boja proti terorizmu, keďže nie 

sú zaručené práva európskych občanov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 

a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; požaduje preto 

prijatie všeobecných usmernení v oblasti 

kontroly vývozu v tomto sektore, a to na 

základe skúseností s podobnými 

opatreniami, ktoré EÚ prijala 

v jednotlivých prípadoch; 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 

a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; preto vyzýva 

Komisiu, aby sa zamyslela nad tým, ako 

túto situáciu zlepšiť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  299 

Tokia Saïfi 
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Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 

a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; požaduje preto 

prijatie všeobecných usmernení v oblasti 

kontroly vývozu v tomto sektore, a to na 

základe skúseností s podobnými 

opatreniami, ktoré EÚ prijala 

v jednotlivých prípadoch; 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 

a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; požaduje preto 

prijatie všeobecných usmernení v oblasti 

kontroly vývozu v tomto sektore, a to na 

základe skúseností s podobnými 

opatreniami, ktoré EÚ prijala 

v jednotlivých prípadoch; pripomína 

oznámenie Komisie z 24. apríla 2014 

nazvané Preskúmanie politiky kontroly 

vývozu: záruka bezpečnosti a 

konkurencieschopnosti v meniacom sa 

svete (COM(2014)244), v ktorom sa 

predovšetkým uznávajú problémy spojené 

s vývozom niektorých IKT; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 

49. vyjadruje uznanie Komisii v súvislosti 

s tým, že v júni 2013 uverejnila 

usmernenia pre odvetvie IKT (informačné 
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a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; požaduje preto 

prijatie všeobecných usmernení v oblasti 

kontroly vývozu v tomto sektore, a to na 

základe skúseností s podobnými 

opatreniami, ktoré EÚ prijala 

v jednotlivých prípadoch; 

a komunikačné technológie) 

o implementácii hlavných zásad OSN 

v oblasti podnikania a ľudských práv; 

zostáva však znepokojený, pokiaľ ide 

o obchod s výrobkami a službami 

zameranými na zamietnutie prístupu na 

internet alebo umožňujúcimi hromadné 

sledovanie a monitorovanie internetovej 

prevádzky a mobilných komunikácií, 

filtrovanie výsledkov vyhľadávania či 

zameranými na zasahovanie do 

súkromných hovorov; požaduje preto 

prijatie aktualizovaných usmernení 

v oblasti kontroly vývozu v tomto sektore; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. vyzýva Komisiu, aby naďalej 

podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj 

a šírenie technológií digitálnej bezpečnosti 

s cieľom posilniť postavenie obhajcov 

ľudských práv prostredníctvom 

poskytnutia mechanizmov bezpečného 

zhromažďovania, šifrovania 

a uchovávania, aby sa zabránilo 

monitorovaniu represívnymi vládami; 

50. vyzýva Komisiu, aby naďalej 

podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj 

a šírenie technológií digitálnej bezpečnosti 

s cieľom posilniť postavenie organizácií, 

ktoré sa osvedčili pri dodržiavaní zmlúv 

EÚ a obhajovaní ľudských práv 

prostredníctvom poskytnutia mechanizmov 

bezpečného zhromažďovania, šifrovania 

a uchovávania, aby sa zabránilo 

monitorovaniu represívnymi vládami; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

Kinga Gál 
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Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

obmedzovaním priestoru na legitímnu 

činnosť občianskej spoločnosti v mnohých 

krajinách sveta; považuje slobodnú 

občiansku spoločnosť za jeden zo základov 

na ochranu a podporu ľudských práv 

a demokratických hodnôt vo všetkých 

spoločnostiach; 

51. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

obmedzovaním priestoru na legitímnu 

činnosť občianskej spoločnosti v mnohých 

krajinách sveta; považuje slobodnú 

občiansku spoločnosť za jeden zo základov 

na ochranu a podporu ľudských práv 

a demokratických hodnôt vo všetkých 

spoločnostiach; v tomto smere víta všetky 

programy EÚ zamerané na odbornú 

prípravu mladých odborníkov z tretích 

krajín a na zjednodušenie programov 

študentských výmen pre štátnych 

príslušníkov tretích krajín, keďže ich 

prostredníctvom sa podporuje aktívne 

zapájanie sa mladých do budovania 

demokracie a účinne sa prispieva 

k rozvoju občianskej spoločnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51a. zdôrazňuje, že kontakty EÚ 

s občianskou spoločnosťou by mali 

vychádzať zo skutočného partnerstva 

vrátane systematického a pravidelného 

dialógu, ktorý by mal zaručovať aktívne 

zapojenie sa aktérov z občianskej 

spoločnosti do procesu dobrej správy vecí 

verejných; zdôrazňuje, že je potrebné 

zlepšiť výmenu informácií medzi rôznymi 

aktérmi zapojenými do obrany ľudských 

práv na celom svete, aby sa im umožnilo 

lepšie porozumieť uskutočňovaným 

činnostiam a krokom, najmä so zreteľom 
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na konkrétne prípady, ako aj ťažkostiam, 

s ktorými sa stretávajú; zdôrazňuje, že by 

sa mal vytvoriť monitorovací 

mechanizmus pre občiansku spoločnosť s 

cieľom zaistiť, aby sa občianska 

spoločnosť systematicky zapájala do 

uskutočňovania dohôd a programov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  304 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

posilnili svoje sledovanie a jednoznačné 

a rýchle odsúdenie všetkých obmedzení 

slobody zhromažďovania a združovania 

vrátane zákazov pre organizácie občianskej 

spoločnosti, agresívneho využívania 

trestných právnych predpisov o hanobení 

a iných reštriktívnych zákonov, 

nadmerných požiadaviek na registráciu 

a výkazníctvo, príliš obmedzujúcich 

pravidiel o financovaní zo zahraničia alebo 

zákazov pre MVO zapájať sa do 

politických činností či kontaktov 

s cudzincami; 

52. vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj 

kandidátske krajiny na vstup do EÚ, aby 

posilnili svoje sledovanie a jednoznačné 

a rýchle odsúdenie všetkých obmedzení 

slobody zhromažďovania a združovania 

vrátane zákazov pre organizácie občianskej 

spoločnosti, agresívneho využívania 

trestných právnych predpisov o hanobení 

a iných reštriktívnych zákonov, 

nadmerných požiadaviek na registráciu 

a výkazníctvo, príliš obmedzujúcich 

pravidiel o financovaní zo zahraničia alebo 

zákazov pre MVO zapájať sa do 

politických činností či kontaktov 

s cudzincami; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  305 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

posilnili svoje sledovanie a jednoznačné 

a rýchle odsúdenie všetkých obmedzení 
slobody zhromažďovania a združovania 

vrátane zákazov pre organizácie občianskej 

spoločnosti, agresívneho využívania 

trestných právnych predpisov o hanobení 

a iných reštriktívnych zákonov, 

nadmerných požiadaviek na registráciu 

a výkazníctvo, príliš obmedzujúcich 

pravidiel o financovaní zo zahraničia alebo 

zákazov pre MVO zapájať sa do 

politických činností či kontaktov 

s cudzincami; 

52. domnieva sa, že je v kompetencii 

členských štátov posudzovať vhodnosť 

ďalšej kontroly a/alebo odsudzovať všetky 

obmedzenia slobody zhromažďovania 

a združovania vrátane zákazov pre 

organizácie občianskej spoločnosti, 

agresívneho využívania trestných právnych 

predpisov o hanobení a iných 

reštriktívnych zákonov, nadmerných 

požiadaviek na registráciu a výkazníctvo, 

príliš obmedzujúcich pravidiel 

o financovaní zo zahraničia alebo zákazov 

pre MVO zapájať sa do politických 

činností či kontaktov s cudzincami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52a. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

problematiku porušovania slobody 

zhromažďovania a združovania 

nastoľovali na všetkých úrovniach 

politického dialógu vrátane najvyššej 

úrovne, keďže všetky iné formy dialógov, 

ako napríklad dialóg o ľudských právach, 

nepriniesli v príslušných krajinách žiadne 

konkrétne zlepšenia; naliehavo žiada EÚ 

a jej členské štáty, aby tieto dialógy 

využívali na zaoberanie sa individuálnymi 

prípadmi vyvolávajúcimi znepokojenie, 

najmä prípadmi osôb väznených len za 

vykonávanie svojho práva na pokojné 

zhromažďovanie a združovanie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  307 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52b. nabáda predstaviteľov delegácií EÚ 

a veľvyslanectiev členských štátov, aby 

monitorovali súdne procesy s obhajcami 

ľudských práv a všetkými osobami 

väznenými len za vykonávanie práva na 

pokojné zhromažďovanie a združovanie, 

a prípadne, aby verejne odsúdili 

nedodržiavanie práv na spravodlivý 

proces; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52c. vyzýva EÚ, aby sa z rešpektovania 

a presadzovania slobody zhromažďovania 

a združovania stala kľúčová priorita 

budúceho akčného plánu EÚ pre oblasť 

ľudských práv a demokracie, a aby 

v tomto smere predostrela konkrétne 

kroky, keďže sloboda zhromažďovania 

a združovania sú životne dôležité prvky 

demokracie a otvorenej spoločnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Javier Couso Permuy 
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Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. znovu opakuje svoj súhlas s tým, aby 

sa väčšina finančných prostriedkov 

z európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva pridelila na podporu 

činností obhajcov ľudských práv 

a občianskej spoločnosti na celom svete; 

vypúšťa sa 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  310 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. znovu opakuje svoj súhlas s tým, aby 

sa väčšina finančných prostriedkov 

z európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva pridelila na podporu 

činností obhajcov ľudských práv 

a občianskej spoločnosti na celom svete; 

53. víta významnú podporu poskytovanú 

v rámci európskeho nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva činnostiam 

obhajcov ľudských práv a občianskej 

spoločnosti na celom svete, a v čoraz 

nepriateľskejšom prostredí pre občiansku 

spoločnosť na celom svete trvá na tom, 

aby sa súčasná úroveň podpory zachovala 

alebo rozšírila; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. znovu opakuje svoj súhlas s tým, aby 

sa väčšina finančných prostriedkov 

z európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva pridelila na podporu 

činností obhajcov ľudských práv 

a občianskej spoločnosti na celom svete; 

53. znovu opakuje svoj súhlas s tým, aby 

sa väčšina finančných prostriedkov 

z európskeho nástroja pre demokraciu 

a ľudské práva pridelila na podporu 

činností obhajcov ľudských práv 

a občianskej spoločnosti na celom svete, 

a podporuje vytvorenie fondov na 

obhajobu určených na pomoc trestne 

stíhaným novinárom a aktivistom so 

získaním prístupu k právnej pomoci 

a dosiahnutím spravodlivého procesu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53a. zdôrazňuje význam národných 

inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských 

práv na vnútroštátnej úrovni pre 

monitorovanie ľudských práv 

a zvyšovanie informovanosti, ako aj pre 

zaistenie nápravy pre obete porušení; 

vyzýva EÚ, aby vytvorila politiku na 

podporu národných inštitúcií pôsobiacich 

v oblasti ľudských práv, v súlade s tzv. 

parížskymi zásadami, a aby sa táto 

politika stala prioritou v oblasti vonkajšej 

pomoci, najmä v rámci európskeho 

nástroja susedstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Ana Gomes 
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Návrh uznesenia 

Odsek 53 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53a. požaduje dodržiavanie základných 

práv ľudí Západnej Sahary, vrátane 

slobody združovania, slobody prejavu 

a práva zhromažďovať sa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Sloboda myslenia, svedomia 

a náboženského vyznania alebo viery 

Práva menšín 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53b. opätovne pripomína Deklaráciu OSN 

o právach osôb patriacich 

k národnostným alebo etnickým, 

náboženským a jazykovým menšinám 

z roku 1992; zdôrazňuje, že je potrebné 

rovnaké zaobchádzanie s menšinami, 

najmä v oblastiach vzdelávania, 

zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti, 

sociálnych služieb a iných verejných 

služieb; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53c. vyjadruje poľutovanie, že rómska 

menšina je naďalej predmetom 

diskriminácie, rasizmu a sociálneho 

vylúčenia, a to v EÚ aj v kandidátskych 

krajinách na západnom Balkáne 

a v Turecku; v tomto smere konštatuje, že 

dodržiavanie práv menšín je jednou 

z kľúčových výziev uvedených v stratégii 

rozšírenia na roky 2014 – 2015 

vypracovanej Komisiou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  317 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami; 
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zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete, predovšetkým 

východných kresťanov; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 



 

PE544.314v01-00 172/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete a predovšetkým 

nad prenasledovaním náboženských 

menšín na východe; zdôrazňuje, že právo 

na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete, vrátane 

kresťanov; zdôrazňuje, že právo na 

slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať alebo 

nepraktikovať akékoľvek náboženstvo 

alebo vieru a právo zvoliť si vieru, zmeniť 

ju alebo od nej upustiť podľa vlastného 

uváženia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  321 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery, ako sa stanovuje v 

článku 5 Lisabonskej zmluvy; vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad neustálymi 

správami o násilí a diskriminácii voči 

náboženským menšinám na celom svete; 

zdôrazňuje, že právo na slobodu myslenia, 

svedomia, náboženského vyznania alebo 

viery je základným ľudským právom 

previazaným s inými ľudskými právami 

a základnými slobodami, ktoré zahŕňa 

právo veriť či neveriť, slobodu praktikovať 

teistickú, neteistickú alebo ateistickú vieru 

a právo zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od 

nej upustiť podľa vlastného uváženia, ako 

sa uvádza v článku 18 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  322 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 



 

PE544.314v01-00 174/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami; pripomína, že toto právo 

zahŕňa právo mať alebo nemať vieru, 

právo zmeniť náboženstvo alebo vieru, 

slobodu prejavu, zhromažďovania 

a združovania, ako aj právo rodičov 

vychovávať deti podľa svojho morálneho 

presvedčenia, bez ohľadu na to, či má 

náboženskú povahu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  323 

Pablo Iglesias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe náboženského 

vyznania alebo viery; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad neustálymi správami 

o násilí a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

54. odsudzuje akékoľvek násilie 

a diskrimináciu na základe ideologického 

či náboženského vyznania alebo viery; 

vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

neustálymi správami o násilí 

a diskriminácii voči náboženským 

menšinám na celom svete; zdôrazňuje, že 

právo na slobodu myslenia, svedomia, 

náboženského vyznania alebo viery je 

základným ľudským právom previazaným 

s inými ľudskými právami a základnými 

slobodami, ktoré zahŕňa právo veriť či 

neveriť, slobodu praktikovať teistickú, 

neteistickú alebo ateistickú vieru a právo 

zvoliť si vieru, zmeniť ju alebo od nej 

upustiť podľa vlastného uváženia; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 53a. je znepokojený vzostupom násilia 

páchaného na náboženských 

a vieroučných menšinách v mnohých 

častiach sveta; vyzýva na ochranu 

utečencov, ktorí boli nútení utiecť 

z miesta, odkiaľ pochádzajú, násilím 

a diskrimináciou, ktorým boli vystavení 

pre svoje náboženstvo alebo vieru; 

domnieva sa, že podľa medzinárodných 

nástrojov v oblasti ľudských práv musia 

všetky štáty chrániť náboženské 

a vieroučné menšiny pred akoukoľvek 

formou diskriminácie a násilia; nabáda 

ESVČ, aby vytvorila prierezové kontaktné 

miesto pre záležitosti náboženstva alebo 

viery; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

Charles Tannock 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. žiada, aby Európska únia a jej 

členské štáty zaistili rešpektovanie 

náboženských menšín na celom svete, 

najmä na Strednom východe, kde 

kresťanské menšiny, ako sú katolíci, 

apoštolskí Arméni, kopti a jezídiovia, ako 

aj moslimské menšiny prenasleduje ISIS 

a iné teroristické skupiny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Andrzej Grzyb 
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Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. opakovane zdôrazňuje svoje hlboké 

znepokojenie nad netoleranciou, 

represiou a násilím voči členom 

kresťanských komunít, najmä v krajinách 

Afriky, Ázie a Stredného východu; vyzýva 

na ochranu členov kresťanských 

komunít; je znepokojený exodom 

kresťanov z rôznych krajín, predovšetkým 

z krajín Stredného východu, v posledných 

rokoch; vyjadruje solidaritu s členmi 

kresťanských komunít, ktoré v ich 

materskej krajine prenasledujú a ktoré 

čelia nebezpečenstvu vyhynutia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. dôrazne odsudzuje útoky na 

kresťanov v niekoľkých krajinách na 

celom svete a vyjadruje solidaritu 

s rodinami obetí; je hlboko znepokojený 

čoraz vyšším počtom prípadov represie, 

diskriminácie, netolerancie a násilných 

útokov voči kresťanským komunitám, 

najmä v Afrike, Ázii a na Strednom 

východe; žiada ďalej vlády, aby všetkých 

zodpovedných postavili pred súd; je 

hlboko znepokojený súčasnou situáciou 

v Severnej Kórei, Somálsku, Sýrii, Iraku, 

Afganistane, Saudskej Arábii, Pakistane, 

Uzbekistane, Jemene, Nigérii 

a v mnohých iných krajinách, kde 

kresťania žijú v strachu zo zabitia, sú 

vystavovaní mučeniu, znásilňovaniu 
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a únosom a ich kostoly sú poškodzované 

alebo ničené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. víta skutočnosť, že politické a 

ideologické presvedčenie môže byť 

vyjadrené bez prekážok; odsudzuje 

stíhania začaté na základe politického 

presvedčenia; žiada, aby sa preskúmali aj 

sťažnosti týkajúce sa porušovania 

ľudských práv členskými štátmi EÚ, 

najmä, ak sa týkajú politických práv; 

odsudzuje prenasledovanie myšlienok a 

skutočnosť, že v demokratických 

spoločnostiach existujú politickí väzni; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54c. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

situáciou osôb patriacich k menšine 

rohingyjských moslimov 

v Barme/Mjanmarsku, ktorým odmietajú 

udeliť mjanmarské občianstvo a ktoré 

čelia systematickému porušovaniu 

ľudských práv a prenasledovaniu; 

pripomína uznesenie Európskeho 

parlamentu z 13. júna 2013 o situácii 
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rohingyjských moslimov 

(2013/2669(RSP)); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. víta skutočnosť, že počas 

vykazovaného roka 2013 boli prijaté 

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania 

a ochrany slobody náboženského vyznania 

alebo viery, a vyzýva inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby venovali osobitnú 

pozornosť vykonávaniu týchto usmernení, 

a to na medzinárodných aj regionálnych 

fórach a v dvojstranných vzťahoch s tretími 

krajinami; 

55. víta skutočnosť, že počas 

vykazovaného roka 2013 boli prijaté 

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania 

a ochrany slobody náboženského vyznania 

alebo viery, a vyzýva inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby venovali osobitnú 

pozornosť vykonávaniu týchto usmernení, 

a to na medzinárodných aj regionálnych 

fórach a v dvojstranných vzťahoch s tretími 

krajinami, s osobitnou pozornosťou 

venovanou zraniteľnej situácii 

odpadlíkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. víta skutočnosť, že počas 

vykazovaného roka 2013 boli prijaté 

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania 

a ochrany slobody náboženského vyznania 

alebo viery, a vyzýva inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby venovali osobitnú 

pozornosť vykonávaniu týchto usmernení, 

a to na medzinárodných aj regionálnych 

55. víta skutočnosť, že počas 

vykazovaného roka 2013 boli prijaté 

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania 

a ochrany slobody náboženského vyznania 

alebo viery, a vyzýva inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby venovali osobitnú 

pozornosť vykonávaniu týchto usmernení, 

a to na medzinárodných aj regionálnych 
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fórach a v dvojstranných vzťahoch s tretími 

krajinami; 

fórach a v dvojstranných vzťahoch s tretími 

krajinami; chváli novú vysokú 

predstaviteľku EÚ za vyjadrenie, že 

sloboda náboženstva a viery je jednou 

z troch priorít v oblasti ľudských práv; 

nabáda PK/VP a ESVČ, aby zaviedli 

trvalý dialóg s MVO, náboženskými 

a vieroučnými skupinami a náboženskými 

vodcami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  332 

Dennis de Jong, Peter van Dalen, Anne-Marie Mineur, Branislav Škripek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 55a. víta záväzok EÚ presadzovať právo 

na slobodu náboženstva a viery v 

medzinárodných a regionálnych fórach 

vrátane OSN, Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE), Rady 

Európy (RE) a iných regionálnych 

mechanizmov; nabáda EÚ, aby naďalej 

pripravovala svoju každoročnú rezolúciu 

o slobode náboženstva a viery na Valnom 

zhromaždení OSN a aby naďalej 

podporovala mandát osobitného 

spravodajcu OSN pre slobodu 

náboženstva a viery; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  333 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. víta skutočnosť, že EÚ podporuje 

rezolúcie OSN o rodových otázkach, najmä 

o odstránení násilia páchaného na ženách, 

o diskriminácii žien a o úlohe slobody 

prejavu a presvedčenia v posilňovaní 

postavenia žien, ako aj vyhlásenia OSN 

o predčasných a nútených manželstvách a 

o mrzačení ženských pohlavných orgánov; 

56. víta skutočnosť, že EÚ podporuje 

rezolúcie OSN o rodových otázkach, najmä 

o odstránení násilia páchaného na ženách a 

dievčatách, o diskriminácii žien a o úlohe 

slobody prejavu a presvedčenia 

v posilňovaní postavenia žien, ako aj 

vyhlásenia OSN o predčasných a nútených 

manželstvách a o mrzačení ženských 

pohlavných orgánov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. víta skutočnosť, že EÚ podporuje 

rezolúcie OSN o rodových otázkach, najmä 

o odstránení násilia páchaného na ženách, 

o diskriminácii žien a o úlohe slobody 

prejavu a presvedčenia v posilňovaní 

postavenia žien, ako aj vyhlásenia OSN 

o predčasných a nútených manželstvách a 

o mrzačení ženských pohlavných orgánov; 

56. víta skutočnosť, že EÚ podporuje 

rezolúcie OSN o otázkach súvisiacich s 

pohlavím, najmä o odstránení násilia 

páchaného na ženách, o diskriminácii žien 

a o úlohe slobody prejavu a presvedčenia 

v posilňovaní postavenia žien, ako aj 

vyhlásenia OSN o predčasných a nútených 

manželstvách a o mrzačení ženských 

pohlavných orgánov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56a. vyzýva Radu, aby problematiku tzv. 
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rodovo selektívnych potratov zaradila do 

usmernení EÚ k násiliu páchanému na 

ženách a dievčatách; nabáda Komisiu 

a Radu, aby vytvorili metódy 

a ukazovatele zberu dát súvisiacich 

s týmto javom, a nabáda ESVČ, aby túto 

problematiku zaradila do prípravy 

a vykonávania stratégií pre jednotlivé 

krajiny v oblasti ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  337 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 
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platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby okrem iného podporovala 

prístup k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základné ľudské právo; 
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práv; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  340 

Miroslav Mikolášik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; potrat sa nepresadzuje ako forma 

plánovania rodiny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Miroslav Mikolášik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; 

57. vyzýva EÚ, aby sa aktívne zúčastnila 

na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie 

žien a aby pokračovala v boji proti 

všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú 

platformu OSN týkajúcim sa okrem iného 

prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej 

starostlivosti ako základných ľudských 

práv, ako aj sexuálnych a reprodukčných 

práv; potrat sa nepresadzuje ako sexuálne 

a reprodukčné právo; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  342 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách, najmä využívanie sexuálneho 

násilia ako vojenskej zbrane a domáce 

násilie; vyzýva preto všetky členské štáty 

Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali 

Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách 

a boji proti nemu; vyzýva EÚ, aby 

podnikla kroky s cieľom pristúpiť k tomuto 

dohovoru v záujme zabezpečenia súladu 

medzi vnútornou a vonkajšou činnosťou 

EÚ v oblasti násilia páchaného na ženách; 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách a dievčatách, najmä využívanie 

sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 

a domáce násilie; vyzýva preto všetky 

členské štáty Rady Európy, aby podpísali 

a ratifikovali Dohovor o predchádzaní 

násiliu na ženách a boji proti nemu; vyzýva 

EÚ, aby podnikla kroky s cieľom pristúpiť 

k tomuto dohovoru v záujme zabezpečenia 

súladu medzi vnútornou a vonkajšou 

činnosťou EÚ v oblasti násilia páchaného 

na ženách a dievčatách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  343 

Pablo Iglesias 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách, najmä využívanie sexuálneho 

násilia ako vojenskej zbrane a domáce 

násilie; vyzýva preto všetky členské štáty 

Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali 

Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách 

a boji proti nemu; vyzýva EÚ, aby 

podnikla kroky s cieľom pristúpiť k tomuto 

dohovoru v záujme zabezpečenia súladu 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách; vyzýva preto všetky členské 

štáty Rady Európy, aby podpísali a 

ratifikovali Dohovor o predchádzaní 

násiliu na ženách a boji proti nemu; vyzýva 

EÚ, aby podnikla kroky s cieľom pristúpiť 

k tomuto dohovoru v záujme zabezpečenia 

súladu medzi vnútornou a vonkajšou 

činnosťou EÚ v oblasti násilia páchaného 



 

AM\1043088SK.doc 185/270 PE544.314v01-00 

 SK 

medzi vnútornou a vonkajšou činnosťou 

EÚ v oblasti násilia páchaného na ženách; 

na ženách; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  344 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách, najmä využívanie sexuálneho 

násilia ako vojenskej zbrane a domáce 

násilie; vyzýva preto všetky členské štáty 

Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali 

Dohovor o predchádzaní násiliu na 

ženách a boji proti nemu; vyzýva EÚ, aby 

podnikla kroky s cieľom pristúpiť 

k tomuto dohovoru v záujme zabezpečenia 

súladu medzi vnútornou a vonkajšou 

činnosťou EÚ v oblasti násilia páchaného 

na ženách; 

58. opätovne odsudzuje všetky formy 

zneužívania žien a násilia páchaného 

na ženách a mužoch, najmä využívanie 

sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane 

a domáce násilie; vyzýva EÚ, aby svoje 

právne predpisy uviedla do súladu 

s právnymi predpismi členských štátov 

v záujme zabezpečenia súladu medzi 

vnútornou a vonkajšou činnosťou EÚ 

v oblasti násilia páchaného na ženách a 

mužoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  345 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 58a. domnieva sa, že násilie páchané na 

ženách sa vyjadruje aj psychologicky 

prítomnosťou vzťahu dominancie 

v spoločnosti a šírením ponižujúcich 

zobrazení žien; zdôrazňuje, že úloha 

Komisie a členských štátov sa v tejto 

oblasti, a to v rámci EÚ aj za jej 



 

PE544.314v01-00 186/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

hranicami, nesmie obmedzovať na boj 

proti násiliu páchanému na ženách vo 

všetkých jeho formách (fyzickému, 

psychologickému, sociálnemu, 

ekonomickému) a že je vhodné prioritne 

sa venovať sexuálne nepodmienenému 

vzdelávaniu chlapcov a dievčat od čo 

najnižšieho veku, ako aj boju proti 

rodovým stereotypom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  346 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách, ktoré sa používa ako 

vojnová taktika, vrátane takých trestných 

činov, akými sú hromadné znásilňovanie, 

sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, 

rodovo podmienené formy prenasledovania 

vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, obchodovanie s ľuďmi, predčasné 

a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti 

a všetky ostatné formy sexuálneho násilia 

s porovnateľnou závažnosťou; v tejto 

súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

Veľkých jazier v Afrike; vyjadruje 

podporu činnosti orgánu OSN Ženy, 

osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie 

na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách, ktoré sa používa ako 

vojnová taktika, vrátane takých trestných 

činov, akými sú hromadné znásilňovanie, 

sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, 

rodovo podmienené formy prenasledovania 

vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, obchodovanie s ľuďmi, sexuálna 

turistika, predčasné a nútené manželstvá, 

zabíjanie v mene cti a všetky ostatné formy 

sexuálneho násilia s porovnateľnou 

závažnosťou; v tejto súvislosti vyjadruje aj 

naďalej mimoriadne znepokojenie nad 

situáciou v oblasti Veľkých jazier v Afrike; 

vyjadruje podporu činnosti orgánu OSN 

Ženy, osobitnej spravodajkyne OSN pre 

násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  347 

Pier Antonio Panzeri 
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Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách, ktoré sa používa ako 

vojnová taktika, vrátane takých trestných 

činov, akými sú hromadné znásilňovanie, 

sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, 

rodovo podmienené formy prenasledovania 

vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, obchodovanie s ľuďmi, predčasné 

a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti 

a všetky ostatné formy sexuálneho násilia 

s porovnateľnou závažnosťou; v tejto 

súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

Veľkých jazier v Afrike; vyjadruje 

podporu činnosti orgánu OSN Ženy, 

osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie 

na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách a dievčatách, ktoré sa 

používa ako vojnová taktika, vrátane 

takých trestných činov, akými sú hromadné 

znásilňovanie, sexuálne otroctvo, nútená 

prostitúcia, rodovo podmienené formy 

prenasledovania vrátane mrzačenia 

ženských pohlavných orgánov, 

obchodovanie s ľuďmi, predčasné a nútené 

manželstvá, zabíjanie v mene cti a všetky 

ostatné formy sexuálneho násilia 

s porovnateľnou závažnosťou; v tejto 

súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 

znepokojenie nad situáciou napríklad 

v oblasti Veľkých jazier v Afrike a v Sýrii; 

vyjadruje podporu činnosti orgánu OSN 

Ženy, osobitnej spravodajkyne OSN pre 

násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  348 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách, ktoré sa používa ako 

vojnová taktika, vrátane takých trestných 

činov, akými sú hromadné znásilňovanie, 

sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, 

rodovo podmienené formy prenasledovania 

vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, obchodovanie s ľuďmi, predčasné 

a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti 

59. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie 

páchané na ženách, ktoré sa používa ako 

vojnová taktika, vrátane takých trestných 

činov, akými sú hromadné znásilňovanie, 

sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, 

rodovo podmienené formy prenasledovania 

vrátane mrzačenia ženských pohlavných 

orgánov, obchodovanie s ľuďmi, predčasné 

a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti 
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a všetky ostatné formy sexuálneho násilia 

s porovnateľnou závažnosťou; v tejto 

súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

Veľkých jazier v Afrike; vyjadruje 

podporu činnosti orgánu OSN Ženy, 

osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie 

na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; 

a všetky ostatné formy sexuálneho násilia 

s porovnateľnou závažnosťou; v tejto 

súvislosti vyjadruje aj naďalej mimoriadne 

znepokojenie nad situáciou v oblasti 

Veľkých jazier v Afrike; vyjadruje 

podporu činnosti orgánu OSN Ženy, 

osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie 

na ženách, jeho príčiny a dôsledky 

a osobitnej zástupkyne OSN pre sexuálne 

násilie súvisiace s konfliktami; víta 

skutočnosť, že Sacharovova cena bola 

v roku 2014 udelená Dr. Denisovi 

Mukwegemu za jeho výnimočný boj za 

ochranu dievčat a žien, ktoré sa stali 

obeťami sexuálneho násilia počas 

ozbrojených konfliktov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  349 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 59a. vysiela núdzový signál týkajúci sa 

situácie žien, ktoré sú vystavené 

uzatváraniu manželstiev z donútenia, 

obriezke ich dcér, hrôzam zločinov zo cti, 

obchodovaniu s ľuďmi či iným formám 

násilia, a pritom nedokážu získať právo 

azylu na území EÚ a žijú pod hrozbou 

vyhostenia; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 

aby ženám, ktoré sú obeťami násilia, 

priznávali ochranu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

Pier Antonio Panzeri 
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Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína záväzok EÚ zahrnúť 

problematiku ľudských práv a rodové 

aspekty do misií SBOP v súlade 

s významnými rezolúciami Bezpečnostnej 

rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri 

a bezpečnosti; v tejto súvislosti opakuje 

svoju výzvu, aby EÚ a jej členské štáty 

v procese budovania trvalého zmierenia 

podporovali systematickú účasť žien ako 

zásadnú súčasť mierových procesov a aby 

uznali potrebu presadzovania rodového 

hľadiska pri predchádzaní konfliktom, 

mierových operáciách, humanitárnej 

pomoci a rekonštrukcii po skončení 

konfliktu; 

61. pripomína záväzok EÚ zahrnúť 

problematiku ľudských práv a rodové 

aspekty do misií SBOP v súlade 

s významnými rezolúciami Bezpečnostnej 

rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri 

a bezpečnosti; v tejto súvislosti opakuje 

svoju výzvu, aby EÚ a jej členské štáty 

v procese budovania trvalého zmierenia 

podporovali systematickú účasť žien ako 

zásadnú súčasť mierových procesov a aby 

uznali potrebu presadzovania rodového 

hľadiska pri predchádzaní konfliktom, 

mierových operáciách, humanitárnej 

pomoci a rekonštrukcii po skončení 

konfliktu, ako aj v procese prechodu 

k demokracii; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 61a. vyjadruje hlboké znepokojenie, že 

vlády zatvárajú oči pred neľudskými 

prípadmi sexuálneho zneužívania žien 

v čase, keď každá tretia žena na svete 

zažije za svoj život násilie; naliehavo žiada 

ESVČ, aby výraznejšie vytvárala 

osvedčené postupy v oblasti boja proti 

znásilňovaniu a sexuálnemu násiliu na 

ženách v tretích krajinách s cieľom riešiť 

príčiny tohto problému; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  352 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 61a. považuje nedostatočné zastúpenie 

žien v politickom rozhodovaní za 

záležitosť základných práv a demokracie, 

ktoré zdôrazňuje schopnosť vlád v plnej 

miere sa zamerať na procesy budovania 

demokracie a jej udržiavanie; požaduje 

právne predpisy zavádzajúce rodovú 

rovnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 63a. nabáda Europol, aby vytvoril viac 

strategických a operačných partnerstiev 

s tretími krajinami v záujme 

efektívnejšieho boja proti korupcii 

a organizovanej trestnej činnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila vypúšťa sa 
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inovatívne finančné mechanizmy 

v záujme vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na 

úvahy o verejno-súkromných 

partnerstvách, o spájaní grantov a úverov 

a o pomoci rozvojovým krajinám lepšie 

mobilizovať svoje domáce zdroje; 

požaduje zavedenie medzinárodnej dane 

z finančných transakcií, ktorá by mohla 

fungovať ako ďalší zdroj financovania 

rozvoja, a pripomína členským štátom, že 

už súhlasili so zavedením dane 

z finančných transakcií na vnútroštátnej 

úrovni a že sa zaviazali vyčleniť časť 

vybraných finančných prostriedkov na 

financovanie globálnych verejných 

statkov vrátane rozvoja; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  355 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

ďalší zdroj financovania rozvoja, 

a pripomína členským štátom, že už 

súhlasili so zavedením dane z finančných 

transakcií na vnútroštátnej úrovni a že sa 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na 

spájanie grantov a úverov a pomoc 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; trvá na dôležitosti 

účinného boja proti korupcii ako 

podmienky uzatvorenia dohôd EÚ 

s tretími krajinami; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

ďalší zdroj financovania rozvoja, 

a pripomína členským štátom, že už 
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zaviazali vyčleniť časť vybraných 

finančných prostriedkov na financovanie 

globálnych verejných statkov vrátane 

rozvoja; 

súhlasili so zavedením dane z finančných 

transakcií na vnútroštátnej úrovni a že sa 

zaviazali vyčleniť časť vybraných 

finančných prostriedkov na financovanie 

globálnych verejných statkov vrátane 

rozvoja; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, o 

spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

ďalší zdroj financovania rozvoja, a 

pripomína členským štátom, že už súhlasili 

so zavedením dane z finančných transakcií 

na vnútroštátnej úrovni a že sa zaviazali 

vyčleniť časť vybraných finančných 

prostriedkov na financovanie globálnych 

verejných statkov vrátane rozvoja; 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

ďalší zdroj financovania rozvoja, a 

pripomína členským štátom, že už súhlasili 

so zavedením dane z finančných transakcií 

na vnútroštátnej úrovni a že sa zaviazali 

vyčleniť časť vybraných finančných 

prostriedkov na financovanie globálnych 

verejných statkov vrátane rozvoja; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

ďalší zdroj financovania rozvoja, 

a pripomína členským štátom, že už 

súhlasili so zavedením dane z finančných 

transakcií na vnútroštátnej úrovni a že sa 

zaviazali vyčleniť časť vybraných 

finančných prostriedkov na financovanie 

globálnych verejných statkov vrátane 

rozvoja; 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  358 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; požaduje zavedenie 

medzinárodnej dane z finančných 

transakcií, ktorá by mohla fungovať ako 

64. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

inovatívne finančné mechanizmy v záujme 

vykonávania fiškálnych reforiem 

a posilnenia boja proti korupcii, 

nezákonným finančným tokom a daňovým 

únikom; v tejto súvislosti nabáda na úvahy 

o verejno-súkromných partnerstvách, 

o spájaní grantov a úverov a o pomoci 

rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať 

svoje domáce zdroje; berie na vedomie 

výzvu na zavedenie medzinárodnej dane 

z finančných transakcií, ktorá by mohla 
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ďalší zdroj financovania rozvoja, 

a pripomína členským štátom, že už 

súhlasili so zavedením dane z finančných 

transakcií na vnútroštátnej úrovni a že sa 

zaviazali vyčleniť časť vybraných 

finančných prostriedkov na financovanie 

globálnych verejných statkov vrátane 

rozvoja; 

fungovať ako ďalší zdroj financovania 

rozvoja, a pripomína členským štátom, že 

už súhlasili so zavedením dane 

z finančných transakcií na vnútroštátnej 

úrovni a že sa zaviazali vyčleniť časť 

vybraných finančných prostriedkov na 

financovanie globálnych verejných statkov 

vrátane rozvoja; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Obchodovanie s ľuďmi 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Barbara Lochbihler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 65a. vyzýva EÚ, aby sa z boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi stala priorita jej 

vnútorných aj vonkajších politík, 

s osobitným dôrazom na ochranu obetí; 

opäť zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

všetky členské štáty EÚ vykonávali 

smernicu EÚ č. 2011/36/EÚ a stratégiu 

EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na 

odstránenie obchodovania s ľuďmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  361 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Diskriminácia na základe príslušnosti ku 

kaste 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  362 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 65b. odsudzuje pretrvávajúce porušovanie 

ľudských práv osôb, ktoré sú obeťami 

kastovej hierarchie a diskriminácie na 

základe príslušnosti ku kaste, vrátane 

odmietania rovnosti a prístupu 

k právnemu systému a zamestnaniu, 

pretrvávajúcej segregácie a kastových 

prekážok brániacich v dosiahnutí 

základných ľudských práv a rozvoja; 

vyzýva EÚ, aby prijala politiku priamych 

krokov zameraných na odstránenie 

diskriminácie na základe príslušnosti ku 

kaste a aby do nového akčného plánu EÚ 

pre oblasť demokracie a ľudských práv 

začlenila politické ciele venované 

diskriminácii na základe príslušnosti ku 

kaste; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  363 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v siedmich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti; dôrazne odsudzuje nedávny 

nárast diskriminačných právnych 

predpisov a postupov, ako aj násilných 

činov voči jednotlivcom na základe ich 

sexuálnej orientácie a rodovej identity na 

celom svete, a najmä v Nigérii a Ugande; 

nabáda na dôkladné monitorovanie 

situácie v Nigérii, Ugande, Indii a Rusku, 

kde nové právne predpisy alebo nedávny 

právny vývoj vážne ohrozujú slobodu 

sexuálnych menšín; opätovne potvrdzuje, 

že podporuje pokračujúcu prácu Vysokej 

komisárky OSN pre ľudské práva 

s cieľom bojovať proti týmto 

diskriminačným právnym predpisom 

a praktikám a všeobecnejšie činnosť OSN 

v tejto oblasti; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v siedmich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti; dôrazne odsudzuje nedávny 

nárast diskriminačných právnych predpisov 

a postupov, ako aj násilných činov voči 

jednotlivcom na základe ich sexuálnej 

66. vyjadruje poľutovanie, že 

v 78 krajinách je homosexualita stále 

trestným činom, pričom v siedmich z nich 

sa zaň ukladá trest smrti; dôrazne 

odsudzuje nedávny nárast diskriminačných 

právnych predpisov a domnieva sa, že 

postupy a násilné činy voči jednotlivcom 
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orientácie a rodovej identity na celom 

svete, a najmä v Nigérii a Ugande; nabáda 

na dôkladné monitorovanie situácie 

v Nigérii, Ugande, Indii a Rusku, kde nové 

právne predpisy alebo nedávny právny 

vývoj vážne ohrozujú slobodu sexuálnych 

menšín; opätovne potvrdzuje, že podporuje 

pokračujúcu prácu Vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať 

proti týmto diskriminačným právnym 

predpisom a praktikám a všeobecnejšie 

činnosť OSN v tejto oblasti; 

na základe ich sexuálnej orientácie 

a rodovej identity by nemali zostať 

nepotrestané; nabáda na dôkladné 

monitorovanie situácie v Nigérii, Ugande, 

Indii a Rusku, kde nové právne predpisy 

alebo nedávny právny vývoj vážne 

ohrozujú slobodu sexuálnych menšín; 

opätovne potvrdzuje, že podporuje 

pokračujúcu prácu Vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať 

proti týmto diskriminačným právnym 

predpisom a praktikám a všeobecnejšie 

činnosť OSN v tejto oblasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v siedmich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti; dôrazne odsudzuje nedávny 

nárast diskriminačných právnych predpisov 

a postupov, ako aj násilných činov voči 

jednotlivcom na základe ich sexuálnej 

orientácie a rodovej identity na celom 

svete, a najmä v Nigérii a Ugande; nabáda 

na dôkladné monitorovanie situácie v 

Nigérii, Ugande, Indii a Rusku, kde nové 

právne predpisy alebo nedávny právny 

vývoj vážne ohrozujú slobodu sexuálnych 

menšín; opätovne potvrdzuje, že podporuje 

pokračujúcu prácu Vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať 

proti týmto diskriminačným právnym 

predpisom a praktikám a všeobecnejšie 

činnosť OSN v tejto oblasti; 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v desiatich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti (Saudská Arábia, Nigéria, 

Mauritánia, Sudán, Sierra Leone, Jemen, 

Afganistan, Irán, Maldivy a Brunej; 

dôrazne odsudzuje nedávny nárast 

diskriminačných právnych predpisov 

a postupov, ako aj násilných činov voči 

jednotlivcom na základe ich sexuálnej 

orientácie a rodovej identity na celom 

svete, a najmä v Nigérii, Ugande a 

Malawi; nabáda na dôkladné 

monitorovanie situácie v krajinách, kde 

nové právne predpisy alebo nedávny 

právny vývoj vážne ohrozujú slobodu 

sexuálnych menšín; opätovne potvrdzuje, 

že podporuje pokračujúcu prácu Vysokej 

komisárky OSN pre ľudské práva s cieľom 

bojovať proti týmto diskriminačným 

právnym predpisom a praktikám a 
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všeobecnejšie činnosť OSN v tejto oblasti; 

Or. es 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v siedmich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti; dôrazne odsudzuje nedávny 

nárast diskriminačných právnych predpisov 

a postupov, ako aj násilných činov voči 

jednotlivcom na základe ich sexuálnej 

orientácie a rodovej identity na celom 

svete, a najmä v Nigérii a Ugande; nabáda 

na dôkladné monitorovanie situácie 

v Nigérii, Ugande, Indii a Rusku, kde nové 

právne predpisy alebo nedávny právny 

vývoj vážne ohrozujú slobodu sexuálnych 

menšín; opätovne potvrdzuje, že podporuje 

pokračujúcu prácu Vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať 

proti týmto diskriminačným právnym 

predpisom a praktikám a všeobecnejšie 

činnosť OSN v tejto oblasti; 

66. poukazuje na to, že v 78 krajinách je 

homosexualita stále trestným činom, 

pričom v siedmich z nich sa zaň ukladá 

trest smrti, a v 20 krajinách je stále 

trestným činom transrodová identita; 

dôrazne odsudzuje nedávny nárast 

diskriminačných právnych predpisov 

a postupov, ako aj násilných činov voči 

jednotlivcom na základe ich sexuálnej 

orientácie a rodovej identity na celom 

svete, a najmä v Nigérii a Ugande; nabáda 

na dôkladné monitorovanie situácie 

v Nigérii, Ugande, Indii a Rusku, kde nové 

právne predpisy alebo nedávny právny 

vývoj vážne ohrozujú slobodu sexuálnych 

menšín; opätovne potvrdzuje, že podporuje 

pokračujúcu prácu Vysokej komisárky 

OSN pre ľudské práva s cieľom bojovať 

proti týmto diskriminačným právnym 

predpisom a praktikám a všeobecnejšie 

činnosť OSN v tejto oblasti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 66a. podporuje myšlienku, že pre ESVČ 

by mali byť kroky v tejto oblasti prioritou 

a mala by klásť osobitný dôraz na 

situácie, v ktorých platí trest smrti a/alebo 

dochádza k mučeniu LGBTI osôb a zlému 

zaobchádzaniu s nimi, pričom ESVČ by 

tieto praktiky mala odsúdiť v súlade 

s usmerneniami EÚ k trestu smrti 

a usmerneniami EÚ k mučeniu a inému 

krutému, neľudskému a ponižujúcemu 

zaobchádzaniu a trestaniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  368 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli 

prijaté usmernenia na presadzovanie 

a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI); vyzýva 

ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku 

práv LGBTI osôb v dialógoch 

o politických a ľudských právach s tretími 

krajinami a na multilaterálnych fórach; 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia 

a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 

LGBTI osôb v dialógoch o politických 

a ľudských právach a využívali európsky 

nástroj pre demokraciu a ľudské práva na 

podporu organizácií obhajujúcich práva 

LGBTI osôb tým, že im priznajú právo 

brániť sa proti homofóbnym zákonom 

a diskriminácii LGBTI osôb, zvyšovaním 

povedomia širokej verejnosti 

o diskriminácii a násilí, ktorým sú 

vystavené osoby s odlišnou sexuálnou 

vypúšťa sa 
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orientáciou, a zabezpečením poskytovania 

núdzovej pomoci (od psychosociálnej 

a lekárskej pomoci po pomoc pri mediácii 

a reintegrácii) osobám, ktoré takúto 

pomoc potrebujú; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  369 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli 

prijaté usmernenia na presadzovanie 

a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI); vyzýva 

ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku 

práv LGBTI osôb v dialógoch 

o politických a ľudských právach s tretími 

krajinami a na multilaterálnych fórach; 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia 

a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 

LGBTI osôb v dialógoch o politických 

a ľudských právach a využívali európsky 

nástroj pre demokraciu a ľudské práva na 

podporu organizácií obhajujúcich práva 

LGBTI osôb tým, že im priznajú právo 

brániť sa proti homofóbnym zákonom 

a diskriminácii LGBTI osôb, zvyšovaním 

povedomia širokej verejnosti 

o diskriminácii a násilí, ktorým sú 

vystavené osoby s odlišnou sexuálnou 

orientáciou, a zabezpečením poskytovania 

núdzovej pomoci (od psychosociálnej 

a lekárskej pomoci po pomoc pri mediácii 

a reintegrácii) osobám, ktoré takúto pomoc 

potrebujú; 

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli 

prijaté usmernenia na presadzovanie 

a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI); vyzýva 

ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku 

práv LGBTI osôb v dialógoch 

o politických a ľudských právach s tretími 

krajinami a na multilaterálnych fórach; 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia 

a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 

LGBTI osôb v dialógoch o politických 

a ľudských právach v záujme podpory 

organizácií obhajujúcich práva LGBTI 

osôb tým, že im priznajú právo brániť sa 

proti homofóbnym zákonom 

a diskriminácii LGBTI osôb, zvyšovaním 

povedomia širokej verejnosti 

o diskriminácii a násilí, ktorým sú 

vystavené osoby s odlišnou sexuálnou 

orientáciou, a zabezpečením poskytovania 

núdzovej pomoci (od psychosociálnej 

a lekárskej pomoci po pomoc pri mediácii 

a reintegrácii) osobám, ktoré takúto pomoc 

potrebujú; 

Or. es 

 



 

AM\1043088SK.doc 201/270 PE544.314v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  370 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli 

prijaté usmernenia na presadzovanie 

a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych osôb (LGBTI); vyzýva 

ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku 

práv LGBTI osôb v dialógoch 

o politických a ľudských právach s tretími 

krajinami a na multilaterálnych fórach; 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia 

a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 

LGBTI osôb v dialógoch o politických 

a ľudských právach a využívali európsky 

nástroj pre demokraciu a ľudské práva na 

podporu organizácií obhajujúcich práva 

LGBTI osôb tým, že im priznajú právo 

brániť sa proti homofóbnym zákonom 

a diskriminácii LGBTI osôb, zvyšovaním 

povedomia širokej verejnosti 

o diskriminácii a násilí, ktorým sú 

vystavené osoby s odlišnou sexuálnou 

orientáciou, a zabezpečením poskytovania 

núdzovej pomoci (od psychosociálnej 

a lekárskej pomoci po pomoc pri mediácii 

a reintegrácii) osobám, ktoré takúto pomoc 

potrebujú; 

67. víta skutočnosť, že v roku 2013 boli 

prijaté usmernenia na presadzovanie 

a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, 

gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych (LGBTI) osôb; vyzýva 

ESVČ a Komisiu, aby nastoľovali otázku 

práv LGBTI osôb v dialógoch 

o politických a ľudských právach s tretími 

krajinami a na multilaterálnych fórach; 

zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia 

a ESVČ naďalej nastoľovali otázku práv 

LGBTI osôb v dialógoch o politických 

a ľudských právach a využívali európsky 

nástroj pre demokraciu a ľudské práva na 

podporu organizácií obhajujúcich práva 

LGBTI osôb tým, že im priznajú právo 

brániť sa proti homofóbnym 

a transfóbnym zákonom a diskriminácii 

LGBTI osôb, zvyšovaním povedomia 

širokej verejnosti o diskriminácii a násilí, 

ktorým sú vystavené osoby s odlišnou 

sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, 

a zabezpečením poskytovania núdzovej 

pomoci (od psychosociálnej a lekárskej 

pomoci po pomoc pri mediácii 

a reintegrácii) osobám, ktoré takúto pomoc 

potrebujú; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Andrzej Grzyb 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  374 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  375 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Miroslav Mikolášik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

vypúšťa sa 

Or. sk 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

68. berie na vedomie legalizáciu 

manželstiev alebo civilných zväzkov medzi 

partnermi rovnakého pohlavia v čoraz 

väčšom počte krajín (v súčasnosti 17) na 

celom svete; nabáda inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby ďalej prispievali 

k úvahám o uznávaní manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete ako 

politickú a sociálnu otázku, ako aj ľudskú 

a občianskoprávnu otázku; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. víta legalizáciu manželstiev alebo 

civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia v čoraz väčšom počte 

krajín (v súčasnosti 17) na celom svete; 

nabáda inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

ďalej prispievali k uznávaniu manželstiev 

alebo civilných zväzkov medzi partnermi 

rovnakého pohlavia ako politickej, 

sociálnej, ľudskej a občianskoprávnej 

otázke; 

68. berie na vedomie legalizáciu 

manželstiev alebo civilných zväzkov medzi 

partnermi rovnakého pohlavia v čoraz 

väčšom počte krajín (v súčasnosti 17) na 

celom svete; nabáda inštitúcie EÚ 

a členské štáty, aby ďalej prispievali 

k uznávaniu manželstiev alebo civilných 

zväzkov medzi partnermi rovnakého 

pohlavia ako politickej, sociálnej, ľudskej 

a občianskoprávnej otázke; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 68a. vyzýva Európsku komisiu a Svetovú 

zdravotnícku organizáciu, aby poruchy 

rodovej identity vyradili zo zoznamu 

duševných a behaviorálnych porúch; 

vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje 

úsilie o skoncovanie s patologizáciou 

transidentít; nabáda štáty, aby zaistili 

rýchle, prístupné a transparentné postupy 

uznávania rodovej identity rešpektujúce 

právo sa sebaurčenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  382 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Tanja Fajon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 68b. víta čoraz väčšiu politickú podporu 

zákazu sterilizácie ako požiadavky pre 

právne uznanie rodovej identity, ako ju 

vyjadruje osobitný spravodajca OSN pre 

mučenie, a podporuje názor, že by sa 

takéto požiadavky mali považovať za 

porušenie práva na telesnú integritu 

a sexuálneho a reprodukčného zdravia 

a práv a ako také by sa mali stíhať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi 

partnermi rovnakého pohlavia; 

zdôrazňuje, že takéto referendá 

prispievajú k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; domnieva sa, že základné 

práva LGBTI osôb možno lepšie chrániť, 

ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi 

partnermi rovnakého pohlavia; 

zdôrazňuje, že takéto referendá 

prispievajú k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; domnieva sa, že základné 

práva LGBTI osôb možno lepšie chrániť, 

vypúšťa sa 
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ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  385 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi 

partnermi rovnakého pohlavia; 

zdôrazňuje, že takéto referendá 

prispievajú k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; domnieva sa, že základné 

práva LGBTI osôb možno lepšie chrániť, 

ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  386 

Miroslav Mikolášik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi 

partnermi rovnakého pohlavia; 

zdôrazňuje, že takéto referendá 

prispievajú k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; domnieva sa, že základné 

práva LGBTI osôb možno lepšie chrániť, 

ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

vypúšťa sa 

Or. sk 

 

Pozmeňujúci návrh  387 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi 

partnermi rovnakého pohlavia; 

zdôrazňuje, že takéto referendá 

prispievajú k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; domnieva sa, že základné 

práva LGBTI osôb možno lepšie chrániť, 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

zakazujúceho „propagáciu akýchkoľvek 

iných vzťahov než takých, ktoré súvisia so 

svadbou alebo rodinou“ v októbri 2013, 

a vyzýva ostatné krajiny v tomto regióne, 

aby nasledovali príklad Moldavska;  
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ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 
ústavný zákaz manželstva medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto 

referendá prispievajú k atmosfére 

homofóbie a diskriminácie; domnieva sa, 

že základné práva LGBTI osôb možno 

lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby 

prístup k právnym inštitútom, akými sú 

napríklad partnerské spolužitie, 

registrované partnerstvo alebo 

manželstvo; 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

zdôrazňuje však, že otázky práv LGBTI 

osôb nesú vnútorný politický charakter a 

každá krajina musí mať právo voľby; víta 

spôsob, akým bol v Chorvátsku prijatý 

ústavný zákaz manželstva osôb rovnakého 

pohlavia, keďže ľudové hlasovanie 

prostredníctvom referenda predstavuje 

najvyššiu formu demokracie a ukazuje 

skutočný postoj obyvateľov k niektorým 

otázkam; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 



 

PE544.314v01-00 212/270 AM\1043088SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto 

referendá prispievajú k atmosfére 

homofóbie a diskriminácie; domnieva sa, 

že základné práva LGBTI osôb možno 

lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby 

prístup k právnym inštitútom, akými sú 

napríklad partnerské spolužitie, 

registrované partnerstvo alebo 

manželstvo; 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto 

referendá prispievajú k atmosfére 

homofóbie a diskriminácie; domnieva sa, 

že základné práva LGBTI osôb možno 

lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby 

prístup k právnym inštitútom; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

v októbri 2013 zakazujúceho „propagáciu 

akýchkoľvek iných vzťahov než takých, 

ktoré súvisia so svadbou alebo rodinou“, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto 

referendá prispievajú k atmosfére 

homofóbie a diskriminácie; domnieva sa, 

že základné práva LGBTI osôb možno 

lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby 

69. víta zrušenie moldavského zákona 

zakazujúceho „propagáciu akýchkoľvek 

iných vzťahov než takých, ktoré súvisia so 

svadbou alebo rodinou“ v októbri 2013, 

a vyzýva Litvu a Rusko, aby nasledovali 

príklad Moldavska; vyjadruje poľutovanie 

nad výsledkom referenda v Chorvátsku 

z decembra 2013, ktorým sa schválil 

ústavný zákaz manželstva medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takéto 

referendum sa vo februári 2015 uskutoční 

na Slovensku; vyjadruje poľutovanie, že 

v Macedónsku sa v súčasnosti posudzuje 

návrh zákona, ktorým sa ústavnoprávne 
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prístup k právnym inštitútom, akými sú 

napríklad partnerské spolužitie, 

registrované partnerstvo alebo manželstvo; 

zakazujú manželstvá medzi partnermi 

rovnakého pohlavia; zdôrazňuje, že takýto 

vývoj prispieva k atmosfére homofóbie 

a diskriminácie; zdôrazňuje, že je veľmi 

potrebná lepšia ochrana základných práv 

a slobôd LGBTI osôb, a to aj 

prostredníctvom legislatívnej úpravy 

zločinov z nenávisti a prijatia 

antidiskriminačných právnych predpisov, 

a žiada vnútroštátne orgány, aby 

odsudzovali nenávisť a násilie na základe 

sexuálnej orientácie, rodovej identity 

alebo rodového prejavu; domnieva sa, že 

základné práva LGBTI osôb možno lepšie 

chrániť, ak budú mať tieto osoby prístup 

k právnym inštitútom, akými sú napríklad 

partnerské spolužitie, registrované 

partnerstvo alebo manželstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Práva osôb patriacich k národnostným 

menšinám  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  392 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69b. zdôrazňuje, že komunity 

národnostných menšín majú osobitné 
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potreby, a preto by sa medzi osobami 

patriacimi k národnostnej menšine 

a osobami patriacimi k väčšine mala vo 

všetkých oblastiach hospodárskeho, 

sociálneho, politického a kultúrneho 

života presadzovať plnohodnotná 

a skutočná rovnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  393 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím do všetkých 

politických nástrojov EÚ, najmä so 

zreteľom na rozvojovú spoluprácu; 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím do všetkých 

politických nástrojov a politiky EÚ, s 

dôrazom na normatívny a horizontálny 

charakter tejto témy. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  394 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 
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potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím do všetkých 

politických nástrojov EÚ, najmä so 

zreteľom na rozvojovú spoluprácu; 

potrebu dôveryhodného začlenenia práv 

osôb so zdravotným postihnutím do 

všetkých významných politík EÚ, vrátane 

rozvojovej spolupráce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  395 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím do všetkých 

politických nástrojov EÚ, najmä so 

zreteľom na rozvojovú spoluprácu; 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

potrebu dôveryhodnej integrácie zásady 

všeobecnej prístupnosti a všetkých práv 
osôb so zdravotným postihnutím do 

všetkých politických nástrojov EÚ, najmä 

so zreteľom na rozvojovú spoluprácu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  396 

Ádám Kósa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a zdôrazňuje najmä 

potrebu dôveryhodnej integrácie osôb so 

zdravotným postihnutím do všetkých 

politických nástrojov EÚ, najmä so 

70. víta ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD); pripomína význam jeho 

účinného vykonávania členskými štátmi aj 

inštitúciami EÚ a na základe dohovoru 

zdôrazňuje najmä potrebu dôveryhodnej 

integrácie osôb so zdravotným postihnutím 

do všetkých politických nástrojov EÚ, ak 
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zreteľom na rozvojovú spoluprácu; to bude potrebné, v spolupráci s 

príslušnými medzinárodnými a 

regionálnymi organizáciami, prípadne s 

občianskou spoločnosťou, a najmä 

prostredníctvom spolupráce s 

organizáciami osôb so zdravotným 

postihnutím s cieľom zabezpečiť, aby boli 

medzinárodné rozvojové programy k 

dispozícii a dostupné pre osoby so 

zdravotným postihnutím, a najmä so 

zreteľom na rozvojovú spoluprácu, pri 

ktorej sa podporuje a uľahčuje rozvoj 

zručností v súlade s miestnymi 

zvláštnosťami – vrátane výmeny a 

spoločného využívania informácií a 

skúseností, vzdelávacích programov a 

osvedčených postupov – a v záujme 

podpory výskumnej spolupráce a 

dostupnosti vedeckých a technických 

poznatkov, pokiaľ je to nutné, s 

technickou a hospodárskou pomocou, 

vrátane podpory dostupnosti a spoločného 

využívania dostupných a podporných 

technológií a šírenia technológií 

Or. hu 

 

Pozmeňujúci návrh  397 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. nabáda PK/VP, aby pokračovala 

v podpore procesu ratifikácie 

a vykonávania Dohovoru OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) krajinami, ktoré ho ešte 

neratifikovali alebo nevykonávajú; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  398 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70b. nabáda ESVČ, aby venovala veľkú 

pozornosť pozorovaniam a odporúčaniam 

venovaným jednotlivým krajinám, ktoré 

zverejňuje výbor pre práva osôb so 

zdravotným postihnutím, ako aj správam 

jednotlivých štátov, a aby tieto obavy 

systematicky nastoľovala v politických 

dialógoch s príslušnými krajinami aj vo 

verejných vyhláseniach; vyzýva Európsku 

komisiu, aby pripravila a vypracovala 

návrh usmerňujúcich zásad EÚ na 

presadzovanie a ochranu užívania 

všetkých ľudských práv osobami so 

zdravotným postihnutím s cieľom zaistiť 

v tomto smere systematickú a ucelenú 

politiku, a to aj vo svojich dialógoch 

a rokovaniach s tretími krajinami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  399 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70c. požaduje, aby Komisia a ESVČ 

nabádali delegácie EÚ na celom svete, 

aby vyvíjali kontakty s občianskou 

spoločnosťou s cieľom presadzovať 

skutočné užívanie ľudských práv osobami 

so zdravotným postihnutím; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  400 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Daniele Viotti, Timothy Kirkhope 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. opakovane zdôrazňuje svoju výzvu 

Komisii, aby navrhla ambicióznu 

a komplexnú stratégiu pre práva detí 

a akčný plán na ďalších päť rokov, ako 

sa vyžaduje v jej uznesení k 25. výročiu 

Dohovoru o právach dieťaťa z 27. 

novembra 2014; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  401 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Timothy Kirkhope, Caterina Chinnici, Daniele Viotti 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF, ktorá vyústila do súboru 

nástrojov pre začleňovanie práv detí do 

rozvojovej spolupráce; víta skutočnosť, že 

finančné prostriedky, ktoré EÚ získala pri 

udelení Nobelovej ceny, boli použité na 

pomoc deťom v konfliktných situáciách; 

víta skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 

tretej celosvetovej konferencii o detskej 

práci, ktorá sa konala v októbri 2013 

v Brazílii, a že sa zapojila do rokovaní 

o trojstrannom vyhlásení o detskej práci; 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF a inými organizáciami a MVO 

zameranými na práva detí, ktorá vyústila 

do súboru nástrojov pre začleňovanie práv 

detí do rozvojovej spolupráce; 

predovšetkým víta Manifest práv detí 

a nabáda poslancov Európskeho 

parlamentu aj poslancov národných 

parlamentov, aby manifest podpísali 

a stali sa „obhajcami práv detí“; víta 

skutočnosť, že finančné prostriedky, ktoré 

EÚ získala pri udelení Nobelovej ceny, 

boli použité na pomoc deťom 

v konfliktných situáciách; pripomína 
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význam poskytovania psychologickej 

podpory deťom, ktoré boli vystavené 

násilným udalostiam alebo sú obeťami 

vojny; zdôrazňuje význam zaistenia 

prístupu k vzdelaniu pre deti postihnuté 

konfliktmi; víta skutočnosť, že EÚ sa 

zúčastnila na tretej celosvetovej 

konferencii o detskej práci, ktorá sa konala 

v októbri 2013 v Brazílii, a že sa zapojila 

do rokovaní o trojstrannom vyhlásení 

o detskej práci; 

 (Manifest práv detí vypracovali spoločne 

organizácie Unicef, Eurochild, World 

Vision, Children of Prisoners Europe, 

European Federation for Street Children, 

European Youth Forum, European Falcon 

Movement (IFM -SEI), International 

Juvenile Justice Observatory, Missing 

Children Europe, Plan EU office, PICUM, 

Save the Children, SOS detské dedinky, 

Terre des Hommes, Alliance for 

Childhood) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  402 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF, ktorá vyústila do súboru 

nástrojov pre začleňovanie práv detí do 

rozvojovej spolupráce; víta skutočnosť, že 

finančné prostriedky, ktoré EÚ získala pri 

udelení Nobelovej ceny, boli použité na 

pomoc deťom v konfliktných situáciách; 

víta skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 

tretej celosvetovej konferencii o detskej 

práci, ktorá sa konala v októbri 2013 

v Brazílii, a že sa zapojila do rokovaní 

o trojstrannom vyhlásení o detskej práci; 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF, ktorá vyústila do súboru 

nástrojov pre začleňovanie práv detí do 

rozvojovej spolupráce a do podpory 

rozvojových cieľov milénia a programov 

na ochranu detí kľúčových pre 

uskutočňovanie práv detí, najmä 

v krehkom kontexte; víta skutočnosť, že 

finančné prostriedky, ktoré EÚ získala pri 

udelení Nobelovej ceny, boli použité na 

pomoc deťom v konfliktných situáciách; 

víta skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 
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tretej celosvetovej konferencii o detskej 

práci, ktorá sa konala v októbri 2013 

v Brazílii, a že sa zapojila do rokovaní 

o trojstrannom vyhlásení o detskej práci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  403 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF, ktorá vyústila do súboru 

nástrojov pre začleňovanie práv detí do 

rozvojovej spolupráce; víta skutočnosť, že 

finančné prostriedky, ktoré EÚ získala pri 

udelení Nobelovej ceny, boli použité na 

pomoc deťom v konfliktných situáciách; 

víta skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 

tretej celosvetovej konferencii o detskej 

práci, ktorá sa konala v októbri 2013 

v Brazílii, a že sa zapojila do rokovaní 

o trojstrannom vyhlásení o detskej práci; 

71. víta spoluprácu EÚ s organizáciou 

UNICEF a inými organizáciami a MVO 

zameranými na práva detí, ktorá vyústila 

do súboru nástrojov pre začleňovanie práv 

detí do rozvojovej spolupráce; víta 

skutočnosť, že finančné prostriedky, ktoré 

EÚ získala pri udelení Nobelovej ceny, 

boli použité na pomoc deťom 

v konfliktných situáciách; víta skutočnosť, 

že EÚ sa zúčastnila na tretej celosvetovej 

konferencii o detskej práci, ktorá sa konala 

v októbri 2013 v Brazílii, a že sa zapojila 

do rokovaní o trojstrannom vyhlásení 

o detskej práci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  404 

Miroslav Mikolášik 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. odporúča zvážiť zavedenie právneho 

rámca na upevnenie ochrany práv 

dieťaťa aj pred momentom narodenia. 
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Or. sk 

 

Pozmeňujúci návrh  405 

Kati Piri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať 

proti všetkým formám nútenej práce detí 

a vykorisťovania detí; vyzýva na lepšie 

vykonávanie existujúcich národných 

a medzinárodných právnych predpisov 

podporujúcich informovanosť 

o zneužívaní detí na pracovnom trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  406 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. opakuje, že existuje mnoho práv 

dieťaťa, nie však „právo na dieťa“, 

a preto zdôrazňuje, že je eticky a právne 

nemožné posvätiť prax takzvaného 

donosenia dieťaťa náhradnou matkou 

a medicínsky asistovanej reprodukcie, čo 

sú praktiky, ktoré dieťa redukujú na 

predmet spotreby, a tým popierajú jeho 

práva a dôstojnosť; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  407 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 
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Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky, rozvojovej spolupráce 

a humanitárnej pomoci EÚ, s cieľom 

zaistiť primerané financovanie a zvýšiť 

úroveň ochrany detí v núdzových 

situáciách; vyzýva PK/VP, aby každoročne 

podávala Parlamentu správu o výsledkoch 

dosiahnutých v oblasti vonkajšej činnosti 

EÚ zameranej na deti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  408 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 
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prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže sa 

nedávno objavili informácie o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  409 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce a v tejto súvislosti aj 

cieľu poskytovania univerzálneho 

primárneho vzdelania, zníženia úmrtnosti 

detí, detských manželstiev, odvádzania detí 

do ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 
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politiky EÚ; politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  410 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, chudoby a podvýživy 

detí, detských manželstiev, odvádzania detí 

do ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  411 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 



 

AM\1043088SK.doc 225/270 PE544.314v01-00 

 SK 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev a škodlivých praktík, 

odvádzania detí do ozbrojených skupín 

a ich odzbrojenia, rehabilitácie a opätovnej 

integrácie a tiež aby sa do programu 

dialógu o ľudských právach vedeného 

s dotknutými krajinami zaradil aj problém 

čarodejníctva detí; zdôrazňuje, že je 

dôležité venovať právam detí prioritnú 

pozornosť v rámci vonkajšej politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  412 

Kinga Gál 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že je dôležité venovať právam 

detí prioritnú pozornosť v rámci vonkajšej 

politiky EÚ; 

72. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej 

prijímali opatrenia týkajúce sa práv dieťaťa 

s osobitným zameraním na násilie páchané 

na deťoch vrátane mučenia, keďže 

organizácie ako UNICEF a Amnesty 

International informovali o prípadoch 

mučenia a väznenia detí; žiada, aby sa 

osobitná pozornosť venovala problémom 

nútenej detskej práce, detských 

manželstiev, odvádzania detí do 

ozbrojených skupín a ich odzbrojenia, 

rehabilitácie a opätovnej integrácie a tiež 

aby sa do programu dialógu o ľudských 

právach vedeného s dotknutými krajinami 

zaradil aj problém čarodejníctva detí; 

zdôrazňuje, že deti a adolescenti by sa 

mali zapájať len do práce, ktorá nemá 

vplyv na ich zdravie a osobný rozvoj 

a ktorá nezasahuje do ich školskej 

dochádzky; zdôrazňuje, že je dôležité 
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venovať právam detí prioritnú pozornosť 

v rámci vonkajšej politiky EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  413 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. konštatuje, že podľa Dohovoru 

o právach dieťaťa sa požadujú 

legislatívne, administratívne, sociálne 

a vzdelávacie opatrenia v oblasti detskej 

práce, pričom sa v ňom uznáva potreba 

mnohorozmerného prístupu; tvrdí, že 

v záujme účinného uplatňovania je 

potrebné, aby právne predpisy sprevádzali 

politické zásahy poskytujúce alternatívu 

vo forme vzdelávania a odbornej prípravy, 

ako aj opatrenia v oblasti sociálnej 

ochrany v prospech detí a rodín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  414 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72b. vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala 

prostredie umožňujúce prevenciu 

a odstránenie detskej práce, sociálny 

dialóg, ako aj koordinované kroky 

verejného a súkromného sektora v oblasti 

odstránenia detskej práce; zdôrazňuje, že 

je potrebné podporovať krajiny 

v konfliktoch a po ich skončení a budovať 
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v nich kapacity na boj proti detskej práci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  415 

Anna Maria Corazza Bildt, Petr Ježek, Kinga Gál, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 

stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; nabáda EÚ, aby ďalej 

prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou 

zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 

konfliktoch; požaduje všeobecnú 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a najmä tretieho opčného 

protokolu, ktorý deťom umožní predkladať 

svoje sťažnosti Výboru OSN pre práva 

dieťaťa; 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 

stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; nabáda EÚ, aby ďalej 

prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou 

zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 

konfliktoch; požaduje všeobecnú 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a najmä tretieho opčného 

protokolu, ktorý deťom umožní predkladať 

svoje sťažnosti Výboru OSN pre práva 

dieťaťa; vyzýva Komisiu a PK/VP, aby 

preskúmali možnosti, ako by EÚ mohla 

jednostranne pristúpiť k Dohovoru OSN 

o právach dieťaťa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  416 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 
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stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; nabáda EÚ, aby ďalej 

prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou 

zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 

konfliktoch; požaduje všeobecnú 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a najmä tretieho opčného 

protokolu, ktorý deťom umožní predkladať 

svoje sťažnosti Výboru OSN pre práva 

dieťaťa; 

stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; nabáda EÚ, aby ďalej 

prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou 

zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 

konfliktoch a podporovala akčné plány 

a mechanizmy monitorovania 

a podávania správ; požaduje všeobecnú 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a najmä tretieho opčného 

protokolu, ktorý deťom umožní predkladať 

svoje sťažnosti Výboru OSN pre práva 

dieťaťa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  417 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 

stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; nabáda EÚ, aby ďalej 

prehlbovala svoju spoluprácu s osobitnou 

zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených 

konfliktoch; požaduje všeobecnú 

ratifikáciu Dohovoru OSN o právach 

dieťaťa, a najmä tretieho opčného 

protokolu, ktorý deťom umožní predkladať 

svoje sťažnosti Výboru OSN pre práva 

dieťaťa; 

73. opätovne zdôrazňuje potrebu 

zintenzívniť úsilie o realizáciu revidovanej 

stratégie vykonávania usmernení EÚ 

v súvislosti s deťmi v ozbrojených 

konfliktoch; v tomto smere vyzýva na 

lepšie využívanie prostriedkov nástroja 

stability a finančného nástroja pre 

demokraciu a ľudské práva na riešenie 

javu detských vojakov; nabáda EÚ, aby 

ďalej prehlbovala svoju spoluprácu 

s osobitnou zástupkyňou OSN pre deti 

v ozbrojených konfliktoch; požaduje 

všeobecnú ratifikáciu Dohovoru OSN 

o právach dieťaťa, a najmä tretieho 

opčného protokolu, ktorý deťom umožní 

predkladať svoje sťažnosti Výboru OSN 

pre práva dieťaťa; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  418 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. poukazuje na to, že podvýživa 

a nedostatočná výživa detí v rozvojových 

krajinách vyvoláva vážne obavy; v tomto 

smere víta nedávno prijatý rámec činnosti 

počas druhej Medzinárodnej konferencie 

o výžive, v rámci ktorého sa ako 

celosvetový cieľ určuje zníženie počtu 

nevyvinutých detí vo veku do piatich 

rokov v celosvetovom meradle o 40 %; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  419 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. opakuje, že prístup k vzdelaniu je 

základným právom dieťaťa, ktorému je 

venovaný článok 28 Medzinárodného 

dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989; 

zdôrazňuje potrebu zlepšiť prístup detí ku 

kvalitným službám a kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti vo všetkých činnostiach 

uskutočňovaných Úniou a členskými 

štátmi; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  420 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 
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Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. Práva pôvodného obyvateľstva 

 so znepokojením konštatuje, že 

pôvodnému obyvateľstvu osobitne hrozí 

diskriminácia a že je osobitne zraniteľné 

politickými, hospodárskymi, 

environmentálnymi a pracovnými 

zmenami a problémami; konštatuje, že 

väčšina pôvodných obyvateľov žije pod 

hranicou chudoby a má malý alebo vôbec 

žiaden prístup k zastúpeniu, politickému 

rozhodovaniu a justičnému systému; je 

osobitne znepokojený údajným rozsiahlym 

skupovaním pôdy, násilným 

vysťahúvaním a prípadmi porušovania 

ľudských práv vyplývajúcimi 

z ozbrojených konfliktov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  421 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. vyjadruje poľutovanie, že na svete 

ešte stále existujú krajiny, ktoré sa 

zdráhajú podpísať Dohovor o právach 

osôb so zdravotným postihnutím 

(UNCRPD) a Dohovor o právach 

dieťaťa, prostredníctvom ktorých sa 

poskytujú podrobné usmernenia pre 

rozvoj inkluzívnych spoločností 

chrániacich deti so zdravotným 

postihnutím; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  422 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73b. vyzýva Úniu a členské štáty, aby 

zosúladili politiky v oblasti humanitárnej 

pomoci a rozvojové politiky v záujme boja 

proti podvýžive detí; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  423 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Opatrenia EÚ v oblasti migrácie 

a utečencov 

Migrácia a utečenci 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  424 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

vypúšťa sa 
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v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  425 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky, ktorých 

cieľom je riešiť naliehavé otázky týkajúce 

sa migrantov, utečencov a žiadateľov 

o azyl spôsobom, ktorý je v súlade 

s medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a so základnou ľudskou 

dôstojnosťou, a opakovane zdôrazňuje 

svoju podporu dialógov o migrácii 

a mobilite a uzatvárania partnerstiev pre 

mobilitu, ktoré presadzujú výhody 

cyklickej migrácie; 
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problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  426 

Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti;  
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  427 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť maloletých bez sprievodu a 

najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva PK/VP, 

komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  428 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

74. odsudzuje dramatický počet úmrtí na 

mori v oblasti Stredozemného mora, za 

rok 2013 odhadovaný na niekoľko tisíc, 

čím sa toto more stáva pre neregulárnu 

migráciu z hľadiska úmrtí najhorším 

regiónom na svete; zdôrazňuje naliehavú 

potrebu vypracovať silnejšie politiky na 

úrovni Únie, ktorých cieľom je riešiť 

naliehavé otázky týkajúce sa migrantov, 

utečencov a žiadateľov o azyl spôsobom, 

ktorý je v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby zintenzívnili 

spoluprácu a spravodlivé rozdelenie 

záťaže medzi členskými štátmi, a to aj 

v oblasti prijímania a presídľovania 

utečencov a účasti vo vyhľadávacích a 

v záchranných službách pomáhajúcich 

migrantom v núdzi na mori pri pokuse 

o dosiahnutie brehov EÚ; v tomto smere 

pripomína, že je potrebné rešpektovať 

zásadu zákazu vrátenia (non-refoulement) 

v európskych a medzinárodných vodách, 

ako ju potvrdil ESĽP; pripomína záväzok 

Komisie rozvinúť primerané legálne 

spôsoby migrácie a na tento účel požaduje 

revíziu dublinského nariadenia, ktoré 

členským štátom prisudzuje neprimeranú 

zodpovednosť za vonkajšie hranice Únie 

a obmedzuje možnosti migrantov 

požadovať a získať azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  429 

Anna Maria Corazza Bildt 
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Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti 

medzi členskými štátmi s cieľom riešiť 

mnohé problémy, ktoré pretrvávajú v tejto 

oblasti; pripomína záväzok Komisie 

rozvinúť primerané legálne spôsoby 

migrácie; preto vyzýva členské štáty, aby 

v plnej miere vykonávali nedávno prijatý 

spoločný azylový balík EÚ a spoločné 

právne predpisy v oblasti migrácie; vyzýva 

členské štáty, aby sa podieľali na 

programoch presídľovania a aby 

zintenzívnili rozvoj programov regionálnej 

ochrany v najviac postihnutých 

oblastiach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  430 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
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vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti 

príčinám nelegálnej migrácie, 

spolupracovať s krajinami pôvodu 

a tranzitnými krajinami a posilniť 

najvyššiu úroveň spolupráce s týmito 

krajinami v záujme boja proti nelegálnym 

mafiám, ktoré z obchodovania s ľuďmi 

čerpajú zisky; pripomína záväzok Komisie 

rozvinúť primerané legálne spôsoby 

migrácie a na tento účel požaduje revíziu 

dublinského nariadenia, ktoré členským 

štátom prisudzuje neprimeranú 

zodpovednosť za vonkajšie hranice Únie 

a obmedzuje možnosti migrantov 

požadovať a získať azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  431 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať iniciatívy umožňujúce 

spoločné a inteligentné riadenie 

migračných tokov na úrovni Únie, ktorých 
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a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

cieľom je riešiť naliehavé otázky týkajúce 

sa migrantov, utečencov a žiadateľov 

o azyl spôsobom, ktorý je v súlade 

s medzinárodným právom v oblasti 

ľudských práv a so základnou ľudskou 

dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie 

a vyzýva Úniu, aby uprednostnila 

proaktívnu dynamiku a prehodnotila 

svoju migračnú politiku tak, aby sa 

napokon stala skutočným vrcholom jej 

vonkajšej politiky a zasadila migráciu do 

kontextu sociálneho rozvoja, 

hospodárskeho rozvoja a rozvoja politiky 

susedstva Európskej únie; vyzýva Úniu, 

aby vypracovala spoločné pravidlá 

a spoločné kritériá prispôsobené 

rozličným situáciám; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  432 

Mariya Gabriel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 
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ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína význam intenzívnejšej 

spolupráce EÚ a partnerských krajín, 

najmä z oblasti Stredozemia, pre 

rozloženie sietí nelegálneho prevádzania 

migrantov a v oblasti boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi; pripomína 

záväzok Komisie rozvinúť primerané 

legálne spôsoby migrácie a na tento účel 

požaduje revíziu dublinského nariadenia, 

ktoré členským štátom prisudzuje 

neprimeranú zodpovednosť za vonkajšie 

hranice Únie a obmedzuje možnosti 

migrantov požadovať a získať azyl; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  433 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu, vnútorné 
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záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

záležitosti a občianstvo a ESVČ, aby 

podporovali skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  434 

Aymeric Chauprade 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu obnoviť 

právomoci členských štátov, ktorých sa 

primárne dotýkajú naliehavé otázky 

týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade so zásadou subsidiarity a so 

základnou ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva 

EÚ, aby rešpektovala zvrchovanosť 

členských štátov v tejto oblasti; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti;  
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vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  435 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

 (Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  436 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zaviedla spoločný európsky azylový systém 

a zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  437 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 74. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
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vypracovať silnejšie politiky na úrovni 

Únie, ktorých cieľom je riešiť naliehavé 

otázky týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

vypracovať silnejšie, solidárnejšie a 

integrovanejšie politiky na úrovni Únie, 

ktorých cieľom je riešiť naliehavé otázky 

týkajúce sa migrantov, utečencov 

a žiadateľov o azyl spôsobom, ktorý je 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv a so základnou 

ľudskou dôstojnosťou, a vyzýva EÚ, aby 

zabezpečila účinné spoločné normy pre 

prijímanie postupov v celej Únii s cieľom 

chrániť najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva 

PK/VP, komisára pre migráciu a vnútorné 

záležitosti a ESVČ, aby podporovali 

skutočného ducha spolupráce 

a spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 

členskými štátmi s cieľom riešiť mnohé 

problémy, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti; 

pripomína záväzok Komisie rozvinúť 

primerané legálne spôsoby migrácie a na 

tento účel požaduje revíziu dublinského 

nariadenia, ktoré členským štátom 

prisudzuje neprimeranú zodpovednosť za 

vonkajšie hranice Únie a obmedzuje 

možnosti migrantov požadovať a získať 

azyl; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  438 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. vyjadruje rozhorčenie nad počtom 

úmrtí na mori v oblasti Stredozemného 

mora, ktorý Medzinárodná organizácia 

pre migráciu vo svojej správe s názvom 

Fatal Journeys (osudné cesty) odhaduje 

za rok 2013 na 3000, čím sa toto more 

stáva pre neregulárnu migráciu 

z hľadiska úmrtí najhorším regiónom na 

svete; vyzýva všetky inštitúcie a členské 

štáty EÚ, aby začali diskusiu 
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o konkrétnych opatreniach na zlepšenie 

rozdelenia zodpovednosti, a to aj v oblasti 

prijímania a presídľovania utečencov 

a účasti vo vyhľadávacích a 

v záchranných službách pomáhajúcich 

migrantom v núdzi na mori pri pokuse 

o dosiahnutie brehov EÚ;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  439 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. žiada EÚ, aby zaistila, že rokovania 

o všetkých dohodách o migračnej 

spolupráci a readmisii so štátmi mimo 

EÚ, ako aj ich vykonávanie, budú 

v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv, utečencov 

a s medzinárodným námorným právom, 

a žiada, aby sa pred ich uzatvorením 

uskutočnili konzultácie s Parlamentom; 

požaduje zaistenie väčšej transparentnosti 

rokovaní o týchto dohodách a začlenenie 

monitorovacích mechanizmov na 

hodnotenie vplyvov spolupráce v oblasti 

migrácie s krajinami mimo EÚ a opatrení 

v oblasti kontroly hraníc, vrátane 

agentúry Frontex a systému Eurosur, na 

ľudské práva; trvá na tom, že ľudské 

práva je nutné zaviesť do centra všetkých 

činnosti vykonávaných agentúrou 

Frontex a monitorovať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  440 

Ignazio Corrao 
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Návrh uznesenia 

Odsek 74 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74b. žiada Európsku komisiu a členské 

štáty, aby zaistili, že rokovania o všetkých 

dohodách o migračnej spolupráci so 

štátmi mimo EÚ, ako aj ich vykonávanie, 

budú v súlade s medzinárodným právom 

v oblasti ľudských práv, utečencov 

a s medzinárodným námorným právom; 

požaduje, aby tieto inštitúcie zaistili väčšiu 

transparentnosť rokovaní o týchto 

dohodách a aby do nich začlenili 

monitorovacie mechanizmy na hodnotenie 

vplyvov spolupráce v oblasti migrácie 

s krajinami mimo EÚ a opatrení v oblasti 

kontroly hraníc, vrátane agentúry 

Frontex a systému Eurosur, na ľudské 

práva;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  441 

Mariya Gabriel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. víta doplnenie kritéria dodržiavania 

ľudských práv a základných slobôd do 

zoznamu kľúčových kritérií 

zohľadňovaných pred začiatkom rokovaní 

o dohodách o výnimkách z vízového styku 

s tretími krajinami1a; vyzýva Komisiu, aby 

toto nové kritérium používala ako páku na 

prehĺbenie dialógu o ľudských právach 

s tretími krajinami, a to v strategickom 

a hospodárskom rámci tvorenom 

rokovaniami o vízach; 

 __________________ 
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 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 509/2014, ktorým sa mení 

nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 

uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých 

štátni príslušníci musia mať víza pri 

prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, 

ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od 

tejto povinnosti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  442 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74b. vyzýva Európsku komisiu, aby 

uskutočnila nezávislé hodnotenie svojich 

migračných programov a programov 

pohraničnej kontroly v štátoch EÚ aj 

štátoch mimo EÚ, a to s cieľom navrhnúť 

lepšie opatrenia na zabránenie 

porušovaniu ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  443 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74c. vyzýva Európsku komisiu, aby zadala 

vypracovanie nezávislého hodnotenia 

svojich migračných programov 

a programov pohraničnej kontroly 

v štátoch EÚ aj štátoch mimo EÚ, a to 

s cieľom navrhnúť lepšie opatrenia na 
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zabránenie porušovaniu ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  444 

Angel Dzhambazki 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74 а. vyzýva Komisiu, aby predložila 

správu o vykonávaní platných dohôd o 

readmisii s tretími krajinami; vyzýva 

Komisiu, aby pripravila a začala zmluvné 

rokovania o readmisii s krajinami, ktoré 

hraničia s Európskou úniou, cez ktoré 

prúdia najväčšie imigračné toky a s 

ktorými zatiaľ neboli uzavreté žiadne 

dohody o readmisii; 

Or. bg 

 

Pozmeňujúci návrh  445 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. dôrazne odsudzuje neschopnosť, 

ktorú Únia, jej členské štáty a ich 

partnerské krajiny preukazujú v oblasti 

zaisťovania práva na azyl a záchranu na 

mori; odsudzuje readmisné dohody, a to 

najmä preto, že podmieňujú ďalšie 

dohody, vrátane rozvojových dohôd, 

s tretími krajinami; domnieva sa, že tieto 

politiky v oblasti migrácie odhaľujú 

predsudky voči obyvateľstvu južných 

krajín; požaduje politiku liberalizácie víz 

vo vzťahu k štátnym príslušníkom 
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južných krajín a najmä krajín na 

prechode k demokracii (napr. Tunisko), 

ako aj vykonávanie politík presídľovania 

vo všetkých členských štátoch; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  446 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. vyzýva PK/VP a členské štáty, aby 

ešte viac posilnili vonkajší rozmer EÚ 

a reagovali tak na nelegálne a nezákonné 

príčiny migrácie, predovšetkým s cieľom 

posilniť svoje kroky proti obchodovaniu 

s ľuďmi a proti pašovaniu ľudí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  447 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. je extrémne znepokojený správami 

o masových úmrtiach a porušovaní 

ľudských práv migrantov a žiadateľov 

o azyl na ich ceste do EÚ; vyzýva Úniu 

a členské štáty, aby spolupracovali s OSN, 

regionálnymi mechanizmami, vládami 

a MVO v záujme boja proti týmto javom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  448 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. nabáda Európsky podporný úrad pre 

azyl (EASO), aby vytváral partnerstvá 

s tretími krajinami s cieľom posilniť 

medzinárodnú ochranu žiadateľov o azyl; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  449 

Anna Maria Corazza Bildt, Ivo Belet, Petr Ježek, Kinga Gál, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miriam Dalli, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Therese 

Comodini Cachia, Carlos Coelho, Lara Comi, Elissavet Vozemberg, Mairead 

McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. domnieva sa, že migrujúce deti sú 

osobitne zraniteľné, najmä ak sú bez 

sprievodu; pripomína, že deti bez 

sprievodu sú predovšetkým deti a že 

zaobchádzanie s nimi sa musí riadiť 

predovšetkým ochranou detí, a nie 

imigračnými politikami, a teda že je nutné 

rešpektovať základnú zásadu najlepších 

záujmov dieťaťa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  450 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74b. nabáda PK/VP a ESVČ, aby naďalej 

podporovali proces ratifikácie Dohovoru 

OSN proti nadnárodnému 

organizovanému zločinu, Protokolu 

o prevencii, potláčaní a trestaní 

obchodovania s ľuďmi, osobitne so 

ženami a deťmi, Protokolu proti 

pašovaniu migrantov po súši, po mori 

a letecky a Protokolu proti nedovolenej 

výrobe a obchodovaniu so strelnými 

zbraňami, ich súčasťami a komponentmi 

a strelivom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  451 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74c. nabáda ESVČ a členské štáty, aby 

venovali podrobnú pozornosť krajinám, 

v ktorých obchodovanie s ľuďmi alebo 

pašovanie ľudí začína, tranzitným 

krajinám a krajinám určenia, a aby tieto 

obavy systematicky nastoľovali 

v politických dialógoch s príslušnými 

krajinami, ako aj vo verejných 

vyhláseniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  452 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 d (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74d. odsudzuje čoraz väčšiu 

kriminalizáciu neregulárnej migrácie 

v rámci EÚ na úkor ľudských práv týchto 

osôb a naliehavo žiada, aby sa 

bezodkladne zabezpečilo zavedenie 

potrebných ochranných prvkov v oblasti 

ľudských práv, ako aj mechanizmov 

zodpovednosti a presadzovania práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  453 

Michèle Alliot-Marie 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne 

zapojili do diskusie o pojme „klimatický 

utečenec“ vrátane možného právneho 

vymedzenia tohto pojmu 

v medzinárodnom práve alebo 

v akejkoľvek právne záväznej 

medzinárodnej dohode; 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  454 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne 

zapojili do diskusie o pojme „klimatický 

utečenec“ vrátane možného právneho 

vymedzenia tohto pojmu 

vypúšťa sa 
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v medzinárodnom práve alebo 

v akejkoľvek právne záväznej 

medzinárodnej dohode; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  455 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne 

zapojili do diskusie o pojme „klimatický 

utečenec“ vrátane možného právneho 

vymedzenia tohto pojmu 

v medzinárodnom práve alebo 

v akejkoľvek právne záväznej 

medzinárodnej dohode; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  456 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne 

zapojili do diskusie o pojme „klimatický 

utečenec“ vrátane možného právneho 

vymedzenia tohto pojmu v medzinárodnom 

práve alebo v akejkoľvek právne záväznej 

medzinárodnej dohode; 

75. opakuje, že zmena klímy ohrozuje 

najzákladnejšie ľudské práva, vyvoláva 

presuny obyvateľstva, a tým vyvoláva 

novú vynútenú migráciu, na ktorú musí 

Európska únia adekvátne reagovať; 
žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne 

zapojili do diskusie o pojme „klimatický 

utečenec“ vrátane možného právneho 

vymedzenia tohto pojmu v medzinárodnom 

práve alebo v akejkoľvek právne záväznej 

medzinárodnej dohode; 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  457 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. požaduje koordinované opatrenia EÚ 

na riešenie problému zaberania pôdy; 

konštatuje, že znemožnenie prístupu 

chudobných vidieckych a mestských 

obyvateľov k pôde a prírodným zdrojom je 

jednou z hlavných príčin hladu a chudoby 

vo svete, čo má vplyv na to, ako miestne 

spoločenstvá uplatňujú svoje ľudské práva, 

a najmä na svoje právo na primeranú 

výživu; víta zapojenie EÚ do rozvoja 

dobrovoľných globálnych usmernení, 

pokiaľ ide o držbu pôdy, rybárstvo a lesy, 

prijatých pod záštitou OSN; zdôrazňuje 

však, že je naliehavo potrebné začleňovať 

úvahy o ľudských právach a znižovaní 

chudoby do procesu rozhodovania, pokiaľ 

ide o získanie alebo dlhodobý prenájom 

veľkých plôch pôdy investormi; domnieva 

sa, že reakcia EÚ na túto otázku je 

dôležitou skúškou jej záväzku prejsť 

k prístupu založenému na právach v rámci 

svojej politiky rozvojovej spolupráce; 

76. požaduje koordinované opatrenia EÚ 

na riešenie problému zaberania pôdy; 

konštatuje, že znemožnenie prístupu 

chudobných vidieckych a mestských 

obyvateľov k pôde a prírodným zdrojom je 

jednou z hlavných príčin hladu a chudoby 

vo svete, čo má vplyv na to, ako miestne 

spoločenstvá uplatňujú svoje ľudské práva, 

a najmä na svoje právo na primeranú 

výživu; víta zapojenie EÚ do rozvoja 

dobrovoľných globálnych usmernení, 

pokiaľ ide o držbu pôdy, rybárstvo a lesy, 

prijatých pod záštitou OSN; zdôrazňuje 

však, že je naliehavo potrebné začleňovať 

úvahy o ľudských právach a znižovaní 

chudoby do procesu rozhodovania, pokiaľ 

ide o získanie alebo dlhodobý prenájom 

veľkých plôch pôdy investormi; domnieva 

sa, že reakcia EÚ na túto otázku je 

dôležitou skúškou jej záväzku prejsť 

v rámci svojej politiky rozvojovej 

spolupráce k prístupu založenému na 

právach, ako sa s tým počíta v 

Lisabonskej zmluve, prostredníctvom 

ktorého by rozvojová politika EÚ ešte viac 

prispievala k udržateľnému 

hospodárskemu, sociálnemu 

a environmentálnemu rozvoju 

rozvojových krajín s primárnym cieľom 

odstrániť chudobu vo svete; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  458 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. požaduje koordinované opatrenia EÚ 

na riešenie problému zaberania pôdy; 

konštatuje, že znemožnenie prístupu 

chudobných vidieckych a mestských 

obyvateľov k pôde a prírodným zdrojom je 

jednou z hlavných príčin hladu a chudoby 

vo svete, čo má vplyv na to, ako miestne 

spoločenstvá uplatňujú svoje ľudské 

práva, a najmä na svoje právo na 

primeranú výživu; víta zapojenie EÚ do 

rozvoja dobrovoľných globálnych 

usmernení, pokiaľ ide o držbu pôdy, 

rybárstvo a lesy, prijatých pod záštitou 

OSN; zdôrazňuje však, že je naliehavo 

potrebné začleňovať úvahy o ľudských 

právach a znižovaní chudoby do procesu 

rozhodovania, pokiaľ ide o získanie alebo 

dlhodobý prenájom veľkých plôch pôdy 

investormi; domnieva sa, že reakcia EÚ na 

túto otázku je dôležitou skúškou jej 

záväzku prejsť k prístupu založenému na 

právach v rámci svojej politiky rozvojovej 

spolupráce; 

76. požaduje koordinované opatrenia EÚ 

na riešenie problému zaberania pôdy; víta 

zapojenie EÚ do rozvoja dobrovoľných 

globálnych usmernení, pokiaľ ide o držbu 

pôdy, rybárstvo a lesy, prijatých pod 

záštitou OSN; zdôrazňuje však, že je 

naliehavo potrebné vytvoriť osobitnú 

stratégiu na riešenie záležitostí spojených 

s konfliktmi o pôdu a ich vplyvu na 

ľudské práva; domnieva sa, že reakcia EÚ 

na túto otázku je dôležitou skúškou jej 

záväzku prejsť v rámci svojej politiky 

rozvojovej spolupráce k prístupu 

založenému na právach, ako aj zaistiť 

súlad medzi jej politikou v oblasti 

ľudských práv a jej obchodnými 

a investičnými politikami, ktoré majú 

čoraz väčší vplyv na záležitosti súvisiace s 

pôdou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  459 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. vyzýva EÚ a členské štáty, aby lepšie 

koordinovali svoje rozvojové programy 

v duchu Lisabonskej zmluvy a kládli 
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rozvojovú politiku do popredia vonkajších 

vzťahov Únie, aby vnútroštátne priority 

a európske programy v oblasti 

presadzovania ľudských práv boli lepšie 

koordinované prostredníctvom rozvoja, 

keďže rozvojová politika EÚ je veľmi 

zložitá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  460 

László Tőkés 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. vyzýva ESVČ, aby na základe 

koordinácie zo strany PK/VP lepšie 

previazala zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku s rozvojovou politikou s cieľom 

budovať synergie a zaistiť koherentný 

prístup zameraný na univerzálne 

uplatňovanie ľudských práv 

prostredníctvom rozvojovej politiky EÚ; 

okrem toho vyzýva EÚ, aby lepšie 

koordinovala svoju vonkajšiu činnosť v 

medzinárodných fórach s novými 

hospodárstvami, ako je skupina BRICS, 

s cieľom riešiť záležitosti celosvetového 

riadenia a presadzovať ľudské práva 

prostredníctvom koordinácie ich 

rozdielnych rozvojových programov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  461 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. naliehavo žiada EÚ, aby vyvíjala 

väčšie úsilie, účinnejšie zavádzala ľudské 

práva a demokraciu do rámca rozvojovej 

spolupráce a zaistila, aby rozvojové 

programy EÚ prispievali k plneniu 

medzinárodných záväzkov v oblasti 

ľudských práv partnerskými krajinami; 

žiada, aby sa ľudské práva a demokracia 

začlenili do programov spájajúcich 

pomoc, obnovu a rozvoj, a to pre ich 

význam v procese prechodu 

z humanitárnej núdze k rozvoju; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  462 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. víta novú iniciatívu s názvom 

Dobrovoľníci pomoci EÚ, ktorá v období 

rokov 2014 – 2020 ponúkne zhruba 

18 000 osobám z EÚ a tretích krajín 

možnosť zapojiť sa na celom svete do 

humanitárnych operácií tam, kde je 

pomoc potrebná najnaliehavejšie, 

a preukázať solidaritu pomocou 

komunitám zasiahnutým prírodnými 

katastrofami alebo katastrofami 

spôsobenými človekom ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  463 

Kati Piri 
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Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. naliehavo žiada EÚ, aby účinnejšie 

zavádzala otázky ľudských práv 

a demokracie do celej rozvojovej 

spolupráce a aby zabezpečila, aby 

rozvojové programy EÚ prispievali 

k plneniu medzinárodných záväzkov 

v oblasti ľudských práv partnerskými 

krajinami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  464 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. zdôrazňuje význam spájania 

rozvojovej pomoci s dôveryhodným úsilím 

o demokratizáciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  465 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. vyzýva Radu pre hodnotenie vplyvov, 

aby pod dohľadom predsedu Komisie 

zaistila, aby sa pri riešení projektov 

rozvojovej spolupráce EÚ zohľadňoval 

vplyv na situáciu v oblasti ľudských práv 

a naopak; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  466 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. nabáda EÚ, aby naďalej zameriavala 

svoju rozvojovú pomoc na posilňovanie 

budovania inštitúcií a rozvoj občianskej 

spoločnosti krajín, ktoré sú príjemcami 

pomoci, pričom tieto prvky sú kľúčové pre 

dobrú správu vecí verejných; vyzýva na 

posilňovanie doložiek o ľudských právach 

a podmienenosti v programoch 

s podporou EÚ; vyzýva ESVČ a Komisiu, 

aby ďalej vylepšovali väzby medzi 

dialógmi o ľudských právach 

s partnerskými krajinami a rozvojovou 

spoluprácou a hľadali nové spôsoby, ako 

tieto lepšie väzby zaistiť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  467 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. pripomína, že OSN uznáva, že bez 

prístupu k rozvoju založenému na 

ľudských právach nemožno v plnej miere 

dosiahnuť rozvojové ciele; vyzýva EÚ, aby 

naďalej pozorne dbala o zabezpečenie, 

aby sa problematika obhajcov ľudských 

práv a priestoru občianskej spoločnosti 

výslovne začlenila do diskusií 

nadväzujúcich na miléniové rozvojové 
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ciele, aby sa občanom v rozvojových 

krajinách zaistila možnosť slobodne 

vyjadrovať svoje právo na politiky 

zamerané na znižovanie chudoby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  468 

Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. víta skutočnosť, že Európska komisia 

vytvára súbor nástrojov zameraný na 

prístup k rozvoju založený na ľudských 

právach, a vyzýva na jeho plnohodnotné 

zavedenie v úzkej spolupráci s príslušnou 

občianskou spoločnosťou v každej 

krajine; nabáda Európsku komisiu, aby 

pripravila pravidelné hodnotenie svojho 

nástroja na zaistenie jeho zlepšenia, 

vrátane jeho účinného uplatňovania na 

všetky významné rozvojové politiky 

a začlenenia prístupov so zapojením 

súkromných subjektov do rozvojových 

politík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  469 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76c. zdôrazňuje vzájomnú závislosť 

extrémnej chudoby a absencie ľudských 

práv a zdôrazňuje tiež potrebu vytvoriť 

súbor zásad venovaných uplatňovaniu 
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noriem a kritérií súvisiacich s ľudskými 

právami v rámci boja proti extrémnej 

chudobe; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  470 

Andi Cristea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76d. konštatuje, že zhruba 70 % 

chudobných na svete žije vo vidieckych 

oblastiach a ich živobytie priamo závisí od 

biologickej diverzity; vyzýva EÚ, aby 

bránila prístup obyvateľstva k prírodným 

a životne dôležitým zdrojom jeho krajiny, 

prístup k pôdnej, vodnej a potravinovej 

bezpečnosti ako základné právo; vyjadruje 

poľutovanie, že významný počet ľudí 

nemá základné komodity, napríklad vodu; 

upozorňuje na práva uvedené v Pakte 

OSN o sociálnej zodpovednosti, ako je 

právo na primeranú výživu, minimálne 

sociálne normy, vzdelanie, zdravotnú 

starostlivosť, slušné a priaznivé pracovné 

podmienky a zapojenie sa do kultúrneho 

života, pričom k všetkým by sa malo 

pristupovať rovnako; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  471 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. žiada EÚ a jej členské štáty, aby sa 
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miléniové rozvojové ciele stali absolútnou 

prioritou v ich vnútorných politikách aj 

v ich vzťahoch s tretími krajinami; 

zdôrazňuje, že tieto ciele, najmä pokiaľ 

ide o odstránenie chudoby, prístup k 

vzdelaniu pre všetkých a rovnosť pohlaví, 

možno dosiahnuť len zavedením 

a posilnením verejných služieb 

prístupných pre všetkých; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  472 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. pripomína, že zavedenie rozvojových, 

vzdelávacích a zdravotníckych programov 

umožňuje bojovať proti chudobe a okrem 

toho prispievať k boju proti 

medzinárodnému terorizmu; žiada EÚ, 

aby vo svete vytvorila viac stratégií podľa 

vzoru stratégie ESVČ pre „bezpečnosť 

a rozvoj Sahelu“; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  473 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. zdôrazňuje, že napriek už 

dosiahnutému pokroku v oblasti prístupu 

k pitnej vode a hygiene ešte stále zhruba 

2,6 miliardy ľudí nemá latrínu a 1,1 

miliardy ľudí nemá prístup k žiadnemu 
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typu pitnej vody. Tvrdí, že to nie je 

spôsobené len nedostatkom prostriedkov, 

ale aj nedostatkom politickej vôle. Vyzýva 

preto vlády, aby zaručili prístup 

k bezpečnej pitnej vode a hygiene 

s osobitnou pozornosťou venovanou 

ženám a deťom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  474 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. požaduje ambicióznu dlhodobú 

politickú stratégiu a akčný plán v oblasti 

verejného zdravia, inovácií a prístupu 

k liekom, v rámci ktorého sa okrem iného 

preskúmajú nové systémy stimulov pre 

výskum a vývoj, ako sú uvedené v správe 

konzultačnej pracovnej skupiny 

odborníkov WHO pre výskum a vývoj: 

financovanie a koordinácia z roku 2012, 

s cieľom ochrániť právo na životnú 

úroveň primeranú pre zdravie a pohodu 

každej ľudskej bytosti bez rozlišovania 

rasy, náboženstva, politického 

presvedčenia či hospodárskych 

a sociálnych podmienok. Zdôrazňuje, že 

ženy a dievčatá sú naďalej najviac 

zasiahnuté pandémiou HIV a taktiež sa 

najviac podieľajú na starostlivosti 

o pacientov vo svojich komunitách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  475 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Podnadpis 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Medzinárodné kultúrne a športové 

podujatia a ľudské práva  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  476 

Barbara Lochbihler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. odsudzuje čoraz častejšiu prax 

autoritárskych štátov usporadúvať 

obrovské športové alebo kultúrne 

podujatia s cieľom výrazne zvýšiť svoju 

medzinárodnú legitimitu pri súčasnom 

obmedzovaní domáceho disentu; vyzýva 

EÚ a členské štáty, aby sa zapojili do 

rokovaní s národnými športovými 

federáciami, podnikovými subjektmi 

a organizáciami občianskej spoločnosti 

o spôsoboch ich zapojenia do takýchto 

podujatí, a to aj so zreteľom na prvé 

Európske hry, ktoré sa majú konať 

v Baku v roku 2015 a na Majstrovstvá 

sveta vo futbale, ktoré sa majú konať 

v Rusku v roku 2018; vyzýva na 

vytvorenie politického rámca EÚ pre 

športy a ľudské práva a žiada, aby sa do 

ďalšieho akčného plánu pre ľudské práva 

začlenili podstatné záväzky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  477 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Podnadpis 26 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bezpilotné lietadlá (drony) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  478 

Barbara Lochbihler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76b. opakovane zdôrazňuje svoju výzvu na 

vytvorenie spoločného stanoviska EÚ 

k používaniu ozbrojených bezpilotných 

lietadiel, s maximálnym významom 

kladeným na dodržiavanie ľudských práv 

a medzinárodného humanitárneho práva 

a s riešením záležitostí ako právny rámec, 

proporcionalita, individuálna 

zodpovednosť, ochrana civilistov 

a transparentnosť; opäť naliehavo žiada 

EÚ, aby zakázala vývoj, výrobu 

a využívanie plne autonómnych zbraní, 

ktoré umožňujú vykonávanie úderov bez 

ľudského zásahu; vyzýva EÚ, aby sa 

vyslovila proti mimosúdnemu a cielenému 

zabíjaniu a zakázala ho a aby podnikla 

právne kroky vždy, keď možno jednotlivca 

alebo subjekt spojiť s protiprávnym 

cieleným zabitím v zahraničí; trvá na tom, 

aby ľudské práva boli súčasťou všetkých 

dialógov s tretími krajinami o boji proti 

terorizmu; 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  479 

Philippe Juvin 
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Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. opakuje svoj záväzok, pokiaľ ide 

o sústavné zlepšovanie vlastných postupov, 

procesov a štruktúr Parlamentu s cieľom 

zabezpečiť, aby ľudské práva a demokracia 

boli jadrom jeho činností a politík; okrem 

toho sa domnieva, že od Podvýboru pre 

ľudské práva sa vyžaduje účinná 

spolupráca v celom Parlamente 

a presadzovanie ľudských práv, aby si 

tento podvýbor splnil svoje poslanie, ako 

sa uvádza v rokovacom poriadku, 

„zabezpečiť súlad medzi všetkými 

vonkajšími politikami Únie a jej politikou 

v oblasti ľudských práv“; 

77. opakuje svoj záväzok, pokiaľ ide 

o sústavné zlepšovanie vlastných postupov, 

procesov a štruktúr Parlamentu s cieľom 

zabezpečiť, aby ľudské práva a demokracia 

boli jadrom jeho činností a politík; 

pripomína historickú angažovanosť 

Európskeho parlamentu v prospech 

ľudských práv, najmä prostredníctvom 

jeho Sacharovovej ceny za slobodu 

myslenia; okrem toho sa domnieva, že od 

Podvýboru pre ľudské práva sa vyžaduje 

účinná spolupráca v celom Parlamente 

a presadzovanie ľudských práv, aby si 

tento podvýbor splnil svoje poslanie, ako 

sa uvádza v rokovacom poriadku, 

„zabezpečiť súlad medzi všetkými 

vonkajšími politikami Únie a jej politikou 

v oblasti ľudských práv“; 

Or. fr 

 

 

Pozmeňujúci návrh  480 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. žiada revíziu usmernení pre 

medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu o podpore ľudských práv 

a demokracie, ktorú má vykonať 

Konferencia predsedov delegácií 

v spolupráci s Podvýborom pre ľudské 

práva; v tejto súvislosti odporúča 

systematickejšiu prax nastoľovania otázok 

týkajúcich sa ľudských práv, najmä 

jednotlivých prípadov uvedených 

78. žiada lepšie vykonávanie usmernení 

pre medziparlamentné delegácie 

Európskeho parlamentu o podpore 

ľudských práv a demokracie; v tejto 

súvislosti odporúča systematickejšiu prax 

nastoľovania otázok týkajúcich sa 

ľudských práv, najmä jednotlivých 

prípadov uvedených v uzneseniach 

Parlamentu, počas návštev delegácií 

v tretích krajinách, ako aj prax podávania 
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v uzneseniach Parlamentu, počas návštev 

delegácií v tretích krajinách, ako aj prax 

podávania správ o opatreniach prijatých 

Podvýborom pre ľudské práva v písomnej 

forme a v prípade, že je to politicky 

opodstatnené, prostredníctvom osobitných 

informačných zasadnutí; 

správ o opatreniach prijatých Podvýborom 

pre ľudské práva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  481 

Pier Antonio Panzeri 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. žiada revíziu usmernení pre 

medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu o podpore ľudských práv 

a demokracie, ktorú má vykonať 

Konferencia predsedov delegácií 

v spolupráci s Podvýborom pre ľudské 

práva; v tejto súvislosti odporúča 

systematickejšiu prax nastoľovania otázok 

týkajúcich sa ľudských práv, najmä 

jednotlivých prípadov uvedených 

v uzneseniach Parlamentu, počas návštev 

delegácií v tretích krajinách, ako aj prax 

podávania správ o opatreniach prijatých 

Podvýborom pre ľudské práva v písomnej 

forme a v prípade, že je to politicky 

opodstatnené, prostredníctvom osobitných 

informačných zasadnutí; 

78. žiada revíziu usmernení pre 

medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu o podpore ľudských práv 

a demokracie, ktorú má vykonať 

Konferencia predsedov delegácií 

v spolupráci s Podvýborom pre ľudské 

práva; v tejto súvislosti odporúča 

systematickejšiu a transparentnejšiu prax 

nastoľovania otázok týkajúcich sa 

ľudských práv, najmä jednotlivých 

prípadov uvedených v uzneseniach 

Parlamentu, počas návštev delegácií 

v tretích krajinách, ako aj prax podávania 

správ o opatreniach prijatých Podvýborom 

pre ľudské práva v písomnej forme a 

v prípade, že je to politicky opodstatnené, 

prostredníctvom osobitných informačných 

zasadnutí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  482 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. žiada revíziu usmernení pre 

medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu o podpore ľudských práv 

a demokracie, ktorú má vykonať 

Konferencia predsedov delegácií 

v spolupráci s Podvýborom pre ľudské 

práva; v tejto súvislosti odporúča 

systematickejšiu prax nastoľovania otázok 

týkajúcich sa ľudských práv, najmä 

jednotlivých prípadov uvedených 

v uzneseniach Parlamentu, počas návštev 

delegácií v tretích krajinách, ako aj prax 

podávania správ o opatreniach prijatých 

Podvýborom pre ľudské práva v písomnej 

forme a v prípade, že je to politicky 

opodstatnené, prostredníctvom osobitných 

informačných zasadnutí; 

78. žiada revíziu usmernení pre 

medziparlamentné delegácie Európskeho 

parlamentu o podpore ľudských práv 

a demokracie, ktorú má vykonať 

Konferencia predsedov delegácií 

v spolupráci s Podvýborom pre ľudské 

práva; v tejto súvislosti odporúča 

systematickejšiu prax nastoľovania otázok 

týkajúcich sa ľudských práv, najmä 

jednotlivých prípadov uvedených 

v uzneseniach Parlamentu a ohrozených 

laureátov a nominantov Sacharovovej 

ceny, počas návštev delegácií v tretích 

krajinách, ako aj prax podávania správ 

o opatreniach prijatých Podvýborom pre 

ľudské práva v písomnej forme a v prípade, 

že je to politicky opodstatnené, 

prostredníctvom osobitných informačných 

zasadnutí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  483 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, 

ako maximalizovať dôveryhodnosť, 

viditeľnosť a účinnosť uznesení 

Parlamentu o prípadoch porušovania 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu; 

79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, 

ako maximalizovať dôveryhodnosť, 

viditeľnosť a účinnosť uznesení 

Parlamentu o prípadoch porušovania 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu, a že je taktiež potrebná 

primeraná synchronizácia všetkých 

európskych inštitúcií aj Európskej 

nadácie na podporu demokracie, ako aj 

ich následné kroky; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  484 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, 

ako maximalizovať dôveryhodnosť, 

viditeľnosť a účinnosť uznesení 

Parlamentu o prípadoch porušovania 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu; 

79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, 

ako maximalizovať dôveryhodnosť, 

viditeľnosť a účinnosť uznesení 

Parlamentu o prípadoch porušovania 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu; osobitne zdôrazňuje 

potrebu inštitucionálnych krokov 

nadväzujúcich na záležitosti uvedené 

v naliehavých uzneseniach; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  485 

Javier Couso Permuy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 

v úvahách o najvhodnejších spôsoboch, 

ako maximalizovať dôveryhodnosť, 

viditeľnosť a účinnosť uznesení 

Parlamentu o prípadoch porušovania 

ľudských práv, demokracie a zásad 

právneho štátu; 

79. vyjadruje poľutovanie, že uznesenia 

Európskeho parlamentu týkajúce sa 

porušovania ľudských práv, demokracie 

a zásad právneho štátu sa v mnohých 

prípadoch zneužívajú ako nástroj na 

zasahovanie do vnútorných vecí tretích 

krajín podľa strategických a 

geopolitických záujmov Únie; 

Or. es 
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Pozmeňujúci návrh  486 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. nabáda na diskusiu o zahrnutí rôznych 

nástrojov, ktoré má Parlament k dispozícii 

v súvislosti s podporou a presadzovaním 

ľudských práv, do jediného strategického 

dokumentu, ktorý prijme Parlament na 

plenárnej schôdzi; 

80. nabáda na diskusiu o zahrnutí rôznych 

nástrojov, ktoré má Parlament k dispozícii 

v súvislosti s podporou a presadzovaním 

ľudských práv, do jediného strategického 

dokumentu, ktorý prijme Parlament na 

plenárnej schôdzi; nabáda na vytvorenie 

pravidelne aktualizovanej webovej stránky 

s uvedením obhajcov ľudských práv, 

ktorým sa venujú naliehavé uznesenia 

EP, ako aj na vytvorenie vnútornej 

pracovnej skupiny EP, ktorá by sledovala 

prípady uvedených obhajcov na celom 

svete a nabádala delegácie cestujúce do 

tretích krajín, aby sa s nimi stretli; 

Or. en 
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