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Predlog spremembe  1 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Naslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 o letnem poročilu o človekovih pravicah in 

demokraciji po svetu za leto 2013 in 

politiki Evropske unije na tem področju 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 

op.p.) 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  2 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah ter drugih pogodb in 

instrumentov Organizacije združenih 

narodov o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah ter drugih pogodb in 

instrumentov Organizacije združenih 

narodov o človekovih pravicah, zlasti 

Mednarodnega pakta o političnih in 

državljanskih pravicah ter Mednarodnega 

pakta o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah, ki sta bila sprejeta v 

New Yorku 16. Decembra 1966, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Daniele Viotti, Timothy 

Kirkhope, Caterina Chinnici 
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Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Konvencije ZN o 

otrokovih pravicah in resolucije 

Evropskega parlamenta o 25. obletnici 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, 

sprejete 27. novembra 2014, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Deklaracije tisočletja 

Združenih narodov z dne 

8. septembra 2000 (A/Res/55/2), razvojne 

agende ZN za obdobje po letu 2015 in 

resolucij Generalne skupščine Združenih 

narodov, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  5 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Evropske konvencije o 

človekovih pravicah, 

Or. fr 
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Predlog spremembe  6 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o 

Evropski uniji, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  7 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o 

Evropski uniji (PEU), 

– ob upoštevanju členov 2, 3(5) in 21 

Pogodbe o Evropski uniji (PEU), 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  8 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, 

Or. fr 
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Predlog spremembe  9 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  10 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o 

človekovih pravicah, zlasti smernic za 

spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 

človekovih pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev ter smernic o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja, ki jih je Svet 

sprejel 24. junija 2013, ter smernic o 

svobodi izražanja v spletu in izven njega, 

sprejetih 12. maja 2014, 

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o 

človekovih pravicah, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  11 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o – ob upoštevanju smernic Evropske unije o 
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človekovih pravicah, zlasti smernic za 

spodbujanje uresničevanja in varstvo vseh 

človekovih pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev ter smernic o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja, ki jih je Svet 

sprejel 24. junija 2013, ter smernic o 

svobodi izražanja v spletu in izven njega, 

sprejetih 12. maja 2014, 

človekovih pravicah, smernic o svobodi 

veroizpovedi ali prepričanja, ki jih je Svet 

sprejel 24. junija 2013, ter smernic o 

svobodi izražanja v spletu in izven njega, 

sprejetih 12. maja 2014, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  12 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o 

primerih kršitev človekovih pravic, 

demokracije in pravne države, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  13 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju skupnega delovnega 

dokumenta služb EU za spodbujanje 

načela dopolnjevanja: instrument za 

premoščanje vrzeli med mednarodnim in 

nacionalnim pravosodjem, 

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju poročila z dne 15. 

novembra 2012 o strategiji digitalne 

svobode v zunanji politiki EU, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 15 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju poročila o svobodi tiska 

in medijev po svetu, sprejetega dne 

20. maja 2013, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 15 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju skupnega sporočila 

visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko in Komisije 

Evropskemu svetu, Evropskemu 

parlamentu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij z dne 

8. marca 2011 o partnerstvu za 

demokracijo in skupno blaginjo z 
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državami južnega Sredozemlja 

(COM(2011)0200), 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  17 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. 

junija 2010 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) 

št. 1236/2005 o trgovini z določenim 

blagom, ki bi se lahko uporabilo za 

izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 

okrutno, nečloveško ali poniževalno 

ravnanje ali kaznovanje8 a, 

 __________________ 

 8 a Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0236. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  18 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za 

človekove pravice z dne 26. junija 2014, v 

katerem ta poziva k ustanovitvi odprte 

medvladne delovne skupine, zadolžene za 

pripravo pravno zavezujočega 

mednarodnega instrumenta, ki bo v 

okviru mednarodnega prava na področju 

človekovih pravic urejal dejavnosti 

nadnacionalnih družb in drugih podjetij, 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  19 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. 

februarja 2006 o klavzuli o človekovih 

pravicah in demokraciji v sporazumih 

Evropske unije9 a, 

 __________________ 

 9 a UL C 290 E, 29.11.2006, str. 107. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  20 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 

novembra 2014 o EU in svetovnem 

razvojnem okviru po letu 20153 a, 

 __________________ 

 3 a Sprejeta besedila, P8_TA-

PROV(2014)0059. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  21 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 25 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 

novembra 2014 o EU in svetovnem 

razvojnem okviru po letu 2015, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  22 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 25 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije o 

25. obletnici konvencije ZN o otrokovih 

pravicah, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  23 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Konvencije MOD o 

delavcih migrantih iz leta 1949, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  24 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 27 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju konvencije št. 169 

Mednarodne organizacije dela o 

domorodnih in plemenskih ljudstvih v 

neodvisnih državah, 

Or. es 

 

Predlog spremembe  25 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. 

oktobra 2013 o kastnem razlikovanju 

(2013/2676(RSP)), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Anne-Marie Mineur 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Evropske socialne 

listine, podpisane v Torinu 18. oktobra 

1961 in revidirane v Strasbourgu 3. maja 

1996, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Javier Couso Permuy 
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Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svojega priporočila 

Svetu z dne 18. aprila 2013 o načelu 

Združenih narodov „odgovornost 

zaščititi“ (R2P13), 

črtano 

__________________  

13 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0180.  

Or. es 

 

Predlog spremembe  28 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava -A (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 - A. ker člen 25 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava, da ima 

vsaka oseba pravico do ustrezne 

življenjske ravni, v okviru katere sta 

materinstvo in otroštvo upravičena do 

posebne oskrbe in pomoči; ker Konvencija 

ZN o otrokovih pravicah, ki jo je izmed 

vseh sporazumov o človekovih pravicah 

ratificiralo največ držav, letos praznuje 

25. obletnico; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

še utrdil zavezo EU, da bo na 

mednarodnem prizorišču ravnala v skladu 

z načeli demokracije, pravne države, 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

enakosti in solidarnosti ter da bo 

spoštovala načela Ustanovne listine 

Združenih narodov, Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah in mednarodnega 

prava; 

A. ker je člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

še utrdil pristojnosti EU, da oblikuje 

skupno zunanjo in varnostno politiko v 

skladu z načeli demokracije, pravne 

države, univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

ter spoštovanja človekovega dostojanstva, 

enakosti in solidarnosti ter pri tem 

spodbuja mednarodno pravo in 

pravosodje ob spoštovanju načel 
Ustanovne listine Združenih narodov, 

Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah in mednarodnega prava; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

še utrdil zavezo EU, da bo na 

mednarodnem prizorišču ravnala v skladu z 

načeli demokracije, pravne države, 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

enakosti in solidarnosti ter da bo 

spoštovala načela Ustanovne listine 

Združenih narodov, Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah in mednarodnega 

prava; 

A. ker je člen 21 Pogodbe o Evropski uniji 

še utrdil zavezo EU, da bo na 

mednarodnem prizorišču ravnala v skladu z 

načeli demokracije, pravne države, 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin ter 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

enakosti in solidarnosti ter da bo 

spoštovala načela Ustanovne listine 

Združenih narodov, Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah in mednarodnega 

prava; ker Evropska unija v skladu s 

členom 6 Pogodbe o EU pristopi k 

Evropski konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin;  

Or. fr 
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Predlog spremembe  31 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker člen 207 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije določa, da trgovinska 

politika EU temelji na načelih in ciljih 

zunanjega delovanja EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  32 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so spoštovanje, spodbujanje in 

varovanje univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic temelji delovanja EU na 

mednarodnem prizorišču; 

B. ker so spoštovanje, spodbujanje in 

varovanje univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic temelji delovanja EU na 

mednarodnem prizorišču; ker 

univerzalnost človekovih pravic resno 

izpodbijajo številni avtoritarni režimi, 

zlasti v večstranskih forumih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so spoštovanje, spodbujanje in B. ker so spoštovanje, spodbujanje in 
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varovanje univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic temelji delovanja EU na 

mednarodnem prizorišču; 

varovanje univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic temelji zunanje in 

varnostne politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so spoštovanje, spodbujanje in 

varovanje univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic temelji delovanja EU na 

mednarodnem prizorišču; 

B. ker bi morali biti spoštovanje, 

spodbujanje in varovanje univerzalnosti in 

nedeljivosti človekovih pravic najmanj 

temelji delovanja EU na mednarodnem 

prizorišču; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  35 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker več kot polovica svetovne 

populacije še vedno živi v 

nedemokratičnih režimih in se je svoboda 

po svetu v zadnjih letih nenehno 

zmanjševala; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Cristian Dan Preda 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker demokratične režime ne določa le 

organizacija volitev, temveč tudi 

spoštovanje vladavine prava, svoboda 

govora, spoštovanje človekovih pravic, 

neodvisno sodstvo in nepristranska 

uprava; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

človekovih pravic okrepila verodostojnost 

Unije v njenih zunanjih odnosih; 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

demokracije in človekovih pravic okrepila 

verodostojnost Unije v njenih zunanjih 

odnosih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

človekovih pravic okrepila verodostojnost 

Unije v njenih zunanjih odnosih; 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

človekovih pravic okrepila verodostojnost 

Unije v njenih zunanjih odnosih in na 

mednarodnem prizorišču; 



 

PE544.314v01-00 18/279 AM\1043088SL.doc 

SL 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  39 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

človekovih pravic okrepila verodostojnost 

Unije v njenih zunanjih odnosih; 

C. ker bo večja skladnost notranje in 

zunanje politike EU na področju 

človekovih pravic okrepila verodostojnost 

Unije v njenih zunanjih odnosih; obžaluje, 

da je politika Evropske unije na področju 

človekovih pravic omejena ali se celo 

postavlja pod vprašaj zaradi nekaterih 

diplomatskih, političnih ali gospodarskih 

razmislekov, kar vodi v prakse dvojnih 

standardov, to pa škoduje vsem politikam 

EU na tem področju in je v popolnem 

nasprotju z univerzalno vizijo človekovih 

pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  40 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je nova podpredsednica 

Komisije/visoka predstavnica Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko 

izjavila, da bodo človekove pravice ena 

njenih glavnih prednostnih nalog in da jih 

namerava uporabiti kot vodilo pri vseh 

svojih odnosih s tretjimi državami; ker je 

prav tako ponovno izrazila zavezanost 

Unije k spodbujanju človekovih pravic na 

vseh področjih zunanjih odnosov brez 

D. ker je nova podpredsednica 

Komisije/visoka predstavnica Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko 

izjavila, da bodo človekove pravice ena 

njenih glavnih prednostnih nalog in da jih 

namerava uporabiti kot vodilo pri vseh 

odnosih s tretjimi državami; ker je prav 

tako ponovno izrazila zavezanost Unije k 

spodbujanju človekovih pravic na vseh 

področjih zunanjih odnosov brez izjeme; 
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izjeme; ker bosta sprejetje novega 

akcijskega načrta EU za človekove pravice 

in demokracijo ter podaljšanje mandata 

posebnega predstavnika Evropske unije za 

človekove pravice na dnevnem redu EU v 

začetku leta 2015; 

ker bosta sprejetje novega akcijskega 

načrta EU za človekove pravice in 

demokracijo ter podaljšanje mandata 

posebnega predstavnika Evropske unije za 

človekove pravice na dnevnem redu EU v 

začetku leta 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je nova podpredsednica 

Komisije/visoka predstavnica Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko 

izjavila, da bodo človekove pravice ena 

njenih glavnih prednostnih nalog in da jih 

namerava uporabiti kot vodilo pri vseh 

svojih odnosih s tretjimi državami; ker je 

prav tako ponovno izrazila zavezanost 

Unije k spodbujanju človekovih pravic na 

vseh področjih zunanjih odnosov brez 

izjeme; ker bosta sprejetje novega 

akcijskega načrta EU za človekove pravice 

in demokracijo ter podaljšanje mandata 

posebnega predstavnika Evropske unije za 

človekove pravice na dnevnem redu EU v 

začetku leta 2015; 

D. ker je nova podpredsednica 

Komisije/visoka predstavnica Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko 

izjavila, da bodo človekove pravice ena 

njenih glavnih prednostnih nalog in da jih 

namerava uporabiti kot vodilo pri vseh 

svojih odnosih s tretjimi državami; ker je 

prav tako ponovno izrazila zavezanost 

Unije k spodbujanju človekovih pravic na 

vseh področjih zunanjih odnosov brez 

izjeme in zlasti v trgovinskih zadevah; ker 

bosta sprejetje novega akcijskega načrta 

EU za človekove pravice in demokracijo 

ter podaljšanje mandata posebnega 

predstavnika Evropske unije za človekove 

pravice na dnevnem redu EU v začetku leta 

2015; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  42 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker so letno poročilo EU in dogodki po 

obdobju, zajetem v njem, jasen opomnik o 

visoki človeški ceni, ki jo povzroča 

nespoštovanje človekovih pravic; ker 

nespoštovanje človekovih pravic Uniji 

povzroča tudi velike materialne in 

proračunske stroške, ko skupaj s 

pomanjkanjem legitimne demokratične 

udeležbe vodi k nestabilnosti, propadu 

držav, humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, na katere se je 

EU dolžna odzvati; 

F. ker so letno poročilo EU in dogodki po 

obdobju, zajetem v njem, jasen opomnik o 

visoki človeški ceni, ki jo povzroča 

nespoštovanje človekovih pravic; ker 

nespoštovanje človekovih pravic v tretjih 

državah negativno vpliva na Unijo, ko 

skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, na katere se je EU dolžna odzvati; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  43 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker so letno poročilo EU in dogodki po 

obdobju, zajetem v njem, jasen opomnik o 

visoki človeški ceni, ki jo povzroča 

nespoštovanje človekovih pravic; ker 

nespoštovanje človekovih pravic Uniji 

povzroča tudi velike materialne in 

proračunske stroške, ko skupaj s 

pomanjkanjem legitimne demokratične 

udeležbe vodi k nestabilnosti, propadu 

držav, humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, na katere se je 

EU dolžna odzvati; 

F. ker so letno poročilo EU in dogodki po 

obdobju, zajetem v njem, jasen opomnik o 

visoki človeški ceni, ki jo povzroča 

nespoštovanje človekovih pravic; ker 

nespoštovanje človekovih pravic Uniji 

povzroča tudi velike materialne in 

proračunske stroške, ko skupaj s 

pomanjkanjem legitimne demokratične 

udeležbe vodi k nestabilnosti, propadu 

držav, humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  44 

Aymeric Chauprade 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je sestavni del zunanje politike EU 

njena zavezanost učinkoviti večstranskosti, 

v središču katere so Združeni narodi, 
izhaja pa iz prepričanja, da je večstranski 

sistem, ki temelji na univerzalnih pravilih 

in vrednotah, najboljši način za 

spoprijemanje s svetovnimi krizami, izzivi 

in grožnjami; 

G. ker je sestavni del zunanje politike EU 

njena zavezanost učinkoviti večstranskosti, 

izhaja pa iz prepričanja, da je večstranski 

sistem najboljši način za spoprijemanje s 

svetovnimi krizami, izzivi in grožnjami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  45 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 

17. julija 2014 ponovno izrazil močno 

podporo sprejetju sprememb rimskega 

statuta Mednarodnega kazenskega 

sodišča iz Kampale, vključno s 

spremembami glede kaznivega dejanja 

agresije, in pozval vse države članice EU k 

njihovi ratifikaciji in vključitvi v 

nacionalno zakonodajo; ker bo 

sprememba glede kaznivega dejanja 

agresije prispevala k uveljavitvi načela 

pravne države na mednarodni ravni in 

pripomogla k mednarodnemu miru in 

varnosti, saj bo odvračala od nezakonite 

uporabe sile in tako dejavno prispevala k 

preprečevanju tovrstnih kaznivih dejanj in 

utrditvi trajnega miru; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  46 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ia. ker se je število brezposelnih od 

leta 2007 povečalo za 28 milijonov in je 

število oseb, ki so brezposelne zaradi 

sistemske krize, ocenjeno na 67 milijonov; 

ker v državah v razvoju 60,9 % delavcev še 

vedno živi z manj kot 4 dolarji na dan; ker 

v skrajni revščini živi 1,2 milijarde ljudi, 

805 milijonov ljudi na svetu pa trpi 

lakoto; ker je bil prednostni razvojni cilj 

tisočletja glede izkoreninjenja skrajne 

revščine in lakote na poti k delni 

uresničitvi, vendar so varčevalni ukrepi v 

razvitih državah in državah v razvoju 

privedli do poslabšanja razmer na trgu 

dela in življenjskih razmer ter povečali 

premoženjske razlike med najbogatejšimi 

in najrevnejšimi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  47 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ja. ker je brezplačno osnovnošolsko 

izobraževanje za vse otroke temeljna 

pravica, ki jo določa Mednarodna 

konvencija o otrokovih pravicah iz 

leta 1989; ker izobraževanje otrok in 

odraslih pripomore k zmanjševanju 

revščine in umrljivosti otrok ter 

spodbujanju dobrih okoljskih praks; ker 

je dostop do izobraževanja za vse 

neločljivo povezan z razvojnim ciljem 



 

AM\1043088SL.doc 23/279 PE544.314v01-00 

 SL 

tisočletja glede enakosti spolov, zlasti kar 

zadeva dokončanje izobraževanja na 

osnovni ravni; ker ta cilj še zdaleč ni 

dosežen; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  48 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker so pravice delavcev in sindikalne 

pravice po vsem svetu resno ogrožene, 
način poslovanja podjetij pa močno vpliva 

na pravice delavcev, skupnosti in 

potrošnikov v Uniji in izven nje; ker 

mednarodno pravo o človekovih pravicah 

državam nalaga obveznost, da varujejo 

človekove pravice ter zagotavljajo, da 

dejavnosti korporacij v njihovi jurisdikciji 

ne kršijo človekovih pravic in da so žrtvam 

na voljo učinkovita pravna sredstva; 

L. ker način poslovanja podjetij močno 

vpliva na pravice delavcev, skupnosti in 

potrošnikov; ker mednarodno pravo o 

človekovih pravicah državam nalaga 

obveznost, da varujejo človekove pravice 

ter zagotavljajo, da dejavnosti korporacij v 

njihovi jurisdikciji ne kršijo človekovih 

pravic in da so žrtvam na voljo učinkovita 

pravna sredstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Lа. ker bi morale biti temeljne svoboščine, 

človekove pravice in enake možnosti 

zagotovljene vse državljanom držav, ki 

želijo pristopiti k Evropski uniji; ker je 

zaščita narodnih manjšin ter regionalnih 

in manjšinskih jezikov v nekaterih od teh 

držav velik izziv, s katerim se ni mogoče 

spopasti le z bojem proti ksenofobiji in 

diskriminaciji, temveč zahteva sprejetje 

posebnih pravnih, jezikovnih, kulturnih, 

socialnih in drugih ureditev in načinov 

obravnave ljudi; 

Or. bg 
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Predlog spremembe  50 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 La. ker ima poslovna skupnost veliko 

vlogo pri spodbujanju človekovih pravic 

in ker so takšna prizadevanja zelo 

zaželena in bi jih morale podpirati javne 

institucije po vsem svetu; ker bi se moralo 

spodbujanje človekovih pravic 

obravnavati kot platforma za sodelovanje 

med javnim in zasebnim sektorjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 La. ker je v sistemu GSP+ za tretje države 

potrebna klavzula o spoštovanju 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in pravicah delavcev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  52 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava М 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

М. ker člen 16 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah določa, da imajo 

polnoletni moški in ženske brez kakršnih 

koli omejitev glede na raso, državljanstvo 

ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in 

ustanoviti družino ter da so upravičeni do 

enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, 

tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta 

preneha; 

М. ker člen 16 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah določa, da imajo 

polnoletni moški in ženske brez kakršnih 

koli omejitev glede na raso, državljanstvo 

ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in 

ustanoviti družino ter da so upravičeni do 

enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, 

tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta 

preneha, ter da je družina naravna in 

temeljna celica družbe in ima pravico do 

družbenega in državnega varstva; 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  53 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker člen 16 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah določa, da imajo 

polnoletni moški in ženske brez kakršnih 

koli omejitev glede na raso, državljanstvo 

ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in 

ustanoviti družino ter da so upravičeni do 

enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, 

tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta 

preneha; 

M. ker člen 16 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah določa, da imajo 

polnoletni moški in ženske brez kakršnih 

koli omejitev glede na raso, državljanstvo 

ali vero pravico skleniti zakonsko zvezo in 

ustanoviti družino ter da so upravičeni do 

enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, 

tako med zakonsko zvezo kot tudi, ko ta 

preneha; prav tako določa, da se sme 

zakonska zveza skleniti samo s svobodno 

in polno privolitvijo obeh bodočih 

zakoncev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem; ker 

Konvencija ZN o statusu beguncev jasno 

določa, da so vsi begunci upravičeni do 

posebne zaščite in da nobena država 

begunca ne sme izgnati ali prisilno vrniti 

na ozemlje, kjer mu grozi preganjanje ali 

kjer bi bila ogrožena njegovo življenje ali 

svoboda; 

N. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem; ker 

Konvencija ZN o statusu beguncev jasno 

določa, da so vsi begunci upravičeni do 

posebne zaščite, Listina Evropske unije o 

temeljnih pravicah pa priznava zlasti 

pravico do človekovega dostojanstva, 

pravico do azila, varstvo v primeru 

odstranitve in izgona ter načelo 

nevračanja; ker Konvencija Združenih 

narodov o statusu beguncev v 

členu 33(1) določa, da nobena država 

pogodbenica begunca na nikakršen način 

ne sme izgnati ali prisilno vrniti na meje 

ozemlja, kjer bi bila njegovo življenje ali 

svoboda ogrožena zaradi njegove rase, 

vere, državljanstva, pripadnosti neki 

določeni družbeni skupini ali določenega 

političnega prepričanja, in da nobena 

država begunca ne sme izgnati ali prisilno 

vrniti na ozemlje, kjer mu grozi 

preganjanje ali kjer bi bila ogrožena 

njegovo življenje ali svoboda, ter da mora 

biti izkrcanje v tretji državi izjema; ker je 

treba spoštovati mednarodne konvencije o 

človekovih pravicah in, v skladu z 

mednarodnim pravom, obveznosti držav 

članic, da zagotovijo pogoje za sprejem in 

dostojanstvene postopke, v katerih se 

spoštujejo temeljne človekove pravice; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  55 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem; ker 

Konvencija ZN o statusu beguncev jasno 

določa, da so vsi begunci upravičeni do 

posebne zaščite in da nobena država 

begunca ne sme izgnati ali prisilno vrniti 

na ozemlje, kjer mu grozi preganjanje ali 

kjer bi bila ogrožena njegovo življenje ali 

svoboda; 

N. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem; ker 

Konvencija ZN o statusu beguncev jasno 

določa, da so vsi begunci upravičeni do 

posebne zaščite; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  56 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Н 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Н. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem; ker 

Konvencija ZN o statusu beguncev jasno 

določa, da so vsi begunci upravičeni do 

posebne zaščite in da nobena država 

begunca ne sme izgnati ali prisilno vrniti 

na ozemlje, kjer mu grozi preganjanje ali 

kjer bi bila ogrožena njegovo življenje ali 

svoboda; 

Н. ker člen 14 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava pravico oseb, 

da v drugih državah iščejo in uživajo 

pribežališče pred preganjanjem, pri čemer 

ta pravica ne velja v primeru oseb, iskanih 

zaradi nepolitičnega kaznivega dejanja ali 

ravnanja v nasprotju z cilji in načeli ZN; 

ker Konvencija ZN o statusu beguncev 

jasno določa, da so vsi begunci upravičeni 

do posebne zaščite in da nobena država 

begunca ne sme izgnati ali prisilno vrniti 

na ozemlje, kjer mu grozi preganjanje ali 

kjer bi bila ogrožena njegovo življenje ali 

svoboda; 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  57 

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

Uvodna izjava N a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Na. ker člen 18 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava svobodo 

misli, vesti in veroizpovedi; ker je število 

incidentov, povezanih s svobodo 

veroizpovedi ali prepričanja, močno 

naraslo, med drugim tudi zaradi vse 

večjega števila konfliktov z versko 

razsežnostjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Na. ker člen 25 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah priznava, da ima 

vsaka oseba pravico do ustrezne 

življenjske ravni, v okviru katere sta 

materinstvo in otroštvo upravičena do 

posebne oskrbe in pomoči; ker Konvencija 

ZN o otrokovih pravicah, ki jo je izmed 

vseh sporazumov o človekovih pravicah 

ratificiralo največ držav, letos praznuje 

25. obletnico; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker bodo vplivi podnebnih sprememb, 

kot so vse višje temperature, dvig morske 

gladine in skrajnejše podnebne razmere, 

okrepili izzive svetovne nestabilnosti in 

posledično grožnjo resnih kršitev 

človekovih pravic; ker pojem „podnebni 

begunec”, ki se nanaša na ljudi, ki so 

zaradi podnebnih sprememb prisiljeni 

zapustiti svoje domove in si poiskati 

zatočišče v tujini, še ni priznan po 

mednarodnem pravu ali v pravno 

zavezujočih mednarodnih sporazumih; 

O. ker bodo vplivi podnebnih sprememb, 

kot so vse višje temperature, dvig morske 

gladine in skrajnejše podnebne razmere, 

okrepili izzive svetovne nestabilnosti in 

posledično grožnjo resnih kršitev 

človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  60 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker bodo vplivi podnebnih sprememb, 

kot so vse višje temperature, dvig morske 

gladine in skrajnejše podnebne razmere, 

okrepili izzive svetovne nestabilnosti in 

posledično grožnjo resnih kršitev 

človekovih pravic; ker pojem „podnebni 

begunec”, ki se nanaša na ljudi, ki so 

zaradi podnebnih sprememb prisiljeni 

zapustiti svoje domove in si poiskati 

zatočišče v tujini, še ni priznan po 

mednarodnem pravu ali v pravno 

zavezujočih mednarodnih sporazumih; 

O. ker bodo vplivi podnebnih sprememb, 

kot so vse višje temperature, dvig morske 

gladine in skrajnejše podnebne razmere, 

okrepili izzive svetovne nestabilnosti in 

posledično grožnjo resnih kršitev 

človekovih pravic; ker bi morala EU 

razmisliti o tem, da v središče svojih 

zunanjih, razvojnih in okoljskih politik 

postavi dvojno politiko, usmerjeno tako v 

blažitev podnebnih sprememb kot v 

strategije spoprijemanja za najbolj 

ogrožene; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Beatriz Becerra Basterrechea 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava O a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Oa. ker je dostop do neoporečne pitne 

vode in sanitarnih storitev človekova 

pravica, ki izhaja iz pravice do ustreznega 

življenjskega standarda in je neločljivo 

povezana s pravico do najvišjega 

dosegljivega standarda telesnega in 

duševnega zdravja ter pravico do življenja 

in človekovega dostojanstva; ker približno 

2,6 milijarde ljudi – polovica sveta v 

razvoju – nima niti stranišča, ki bi 

zadostilo osnovnim higienskim pogojem, 

in 1,1 milijarde ljudi nima dostopa do 

kakršne koli pitne vode; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Oa. ker člen 25 Splošne deklaracije o 

človekovih pravicah določa, da ima 

vsakdo pravico do takšne življenjske 

ravni, ki njemu in njegovi družini 

zagotavlja zdravje in blaginjo, vključno z 

zdravniško oskrbo; ker resolucija 

UNHRC 26/28 poziva, naj se na 

naslednjem zasedanju socialnega foruma 

UNHRC v ospredje postavi dostop do 

zdravil v okviru pravice vsakega, da uživa 

najvišji dosegljiv standard telesnega in 

duševnega zdravja; ker je v ustanovni 

listini Svetovne zdravstvene organizacije 

zapisano, da je uživanje najvišjega 

dosegljivega standarda zdravja ena od 

temeljnih pravic vsakega človeka ne glede 

na raso, vero, politično prepričanje, 
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ekonomski ali socialni položaj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker je to poročilo, čeprav je pripravljeno 

v odziv na letno poročilo EU, ki ga sprejme 

Svet, v prihodnost usmerjena analiza 

dejavnosti Unije na tem področju politike; 

ker je Parlament v resolucijah o prejšnjih 

letnih poročilih in o pregledu strategije EU 

na področju človekovih pravic poudaril 

potrebo po nadaljnjem razmisleku o lastnih 

praksah, povezanih z vključevanjem 

človekovih pravic v svoje dejavnosti in z 

nadaljnjim ukrepanjem na podlagi svojih 

nujnih resolucij o kršitvah demokracije, 

človekovih pravic in pravne države; 

P. ker je to poročilo, čeprav je pripravljeno 

v odziv na letno poročilo EU, ki ga sprejme 

Svet, v prihodnost usmerjena analiza 

dejavnosti Unije na tem področju politike; 

ker je Parlament v resolucijah o prejšnjih 

letnih poročilih in o pregledu strategije EU 

na področju človekovih pravic poudaril 

potrebo po nadaljnjem razmisleku o lastnih 

praksah, povezanih z vključevanjem 

človekovih pravic v svoje dejavnosti, z 

nadaljnjim ukrepanjem na podlagi svojih 

nujnih resolucij o kršitvah demokracije, 

človekovih pravic in pravne države ter s 

spremljanjem spoštovanja klavzul o 

demokraciji in človekovih pravicah v vseh 

sporazumih, ki jih je EU sklenila s tretjimi 

državami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  64 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija „[p]osameznika postavlja v 

središče svojih dejavnosti“; poudarja, da 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija posameznika in človekovo 

dostojanstvo postavlja v središče svojih 
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navedenega ne gre razumeti kot 

abstrakten koncept, temveč da je prav 

nasprotno s temi besedami zajet poudarek 

na resničnem življenju, na konkretnih 

vidikih bivanja in na zagotavljanju 

ustavne podlage za temeljne potrebe, pri 

čemer ta podlaga izhaja iz nedotakljivosti 

dostojanstva vsakega posameznika; 

dejavnosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  65 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija „[p]osameznika postavlja v 

središče svojih dejavnosti“; poudarja, da 

navedenega ne gre razumeti kot 

abstrakten koncept, temveč da je prav 

nasprotno s temi besedami zajet poudarek 

na resničnem življenju, na konkretnih 

vidikih bivanja in na zagotavljanju ustavne 

podlage za temeljne potrebe, pri čemer ta 

podlaga izhaja iz nedotakljivosti 

dostojanstva vsakega posameznika; 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija „[p]osameznika postavlja v 

središče svojih dejavnosti“; poudarja, da je 

to vodilno načelo namenjeno 
zagotavljanju ustavne podlage za osnovne 

pravice, pri čemer ta podlaga izhaja iz 

nedotakljivosti dostojanstva vsakega 

posameznika; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija „[p]osameznika postavlja v 

središče svojih dejavnosti“; poudarja, da 

navedenega ne gre razumeti kot abstrakten 

koncept, temveč da je prav nasprotno s 

temi besedami zajet poudarek na 

resničnem življenju, na konkretnih vidikih 
bivanja in na zagotavljanju ustavne 

podlage za temeljne potrebe, pri čemer ta 

podlaga izhaja iz nedotakljivosti 

dostojanstva vsakega posameznika; 

1. opozarja, da preambula Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah potrjuje, da 

Evropska unija „[p]osameznika postavlja v 

središče svojih dejavnosti“; poudarja, da 

navedenega ne gre razumeti kot abstrakten 

koncept, temveč da prav nasprotno zadeva 

resnično življenje in konkretne vidike 
bivanja ter zagotavlja ustavno podlago za 

temeljne potrebe, pri čemer ta podlaga 

izhaja iz nedotakljivosti dostojanstva 

vsakega posameznika; 

Or. el 
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Predlog spremembe  67 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da imajo narodi neodtujljivo 

pravico, da odločajo o sebi, in sicer brez 

zunanjega vmešavanja v politično, 

gospodarsko in družbeno življenje tretjih 

držav; znova svari EU in njene države 

članice pred kakršnimi koli 

manipulacijami z vprašanjem človekovih 

pravic, ki bi ogrozile njeno verodostojnost 

samo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  68 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva vse institucije EU in države 

članice, naj človekovim pravicam namenijo 

osrednjo vlogo v vseh odnosih EU s 

tretjimi državami, vključno s strateškimi 

partnericami, ter v vseh izjavah oziroma na 

vseh srečanjih na visoki ravni; v skladu z 

jasnimi zavezami, ki jih določata člen 21 

Pogodbe o Evropski uniji in strateški okvir 

za človekove pravice in demokracijo, 

poudarja pomen učinkovitega, doslednega 

in usklajenega izvajanja politike EU na 

področju človekovih pravic; novi 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko čestita za jasno izraženo 

odločno zavezo za izvajanje teh načel; 

2. poziva vse institucije EU in države 

članice, naj človekovim pravicam namenijo 

osrednjo vlogo v vseh odnosih EU s 

tretjimi državami, vključno s strateškimi 

partnericami, ter v vseh izjavah oziroma na 

vseh srečanjih na visoki ravni kot tudi v 

pridružitvenih sporazumih; v skladu z 

jasnimi zavezami, ki jih določata člen 21 

Pogodbe o Evropski uniji in strateški okvir 

za človekove pravice in demokracijo, 

poudarja pomen učinkovitega, doslednega 

in usklajenega izvajanja politike EU na 

področju človekovih pravic; novi 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko čestita za jasno izraženo 
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odločno zavezo za izvajanje teh načel; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  69 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je pomembno, da države 

članice EU enotno podprejo univerzalnost 

in nedeljivost človekovih pravic ter zlasti 

ratificirajo vse mednarodne instrumente na 

področju človekovih pravic, ki jih je 

vzpostavila Organizacija združenih 

narodov; poziva EU, naj v skladu s členom 

21 PEU podpira nedeljivost človekovih 

pravic, vključno s tistimi, ki so določene v 

mednarodnem paktu o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah; poziva EU, 

naj nadalje spodbuja uporabo splošnih 

standardov človekovih pravic kot temelj za 

svoje sodelovanje s tretjimi državami in 

regionalnimi organizacijami, tako v 

političnih dialogih kot v dialogih na 

področju človekovih pravic; 

3. poudarja, da je pomembno, da države 

članice EU enotno podprejo univerzalnost 

in nedeljivost človekovih pravic ter zlasti 

ratificirajo vse mednarodne instrumente na 

področju človekovih pravic, ki jih je 

vzpostavila Organizacija združenih 

narodov; poziva EU, naj v skladu s členom 

21 PEU podpira nedeljivost človekovih 

pravic, vključno s tistimi, ki so določene v 

mednarodnem paktu o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah; poziva EU, 

naj nadalje spodbuja uporabo splošnih 

standardov človekovih pravic kot temelj za 

svoje sodelovanje s tretjimi državami in 

regionalnimi organizacijami, tako v 

političnih dialogih in dialogih na področju 

človekovih pravic kot v trgovinskih 

pogajanjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da je pomembno, da države 

članice EU enotno podprejo univerzalnost 

in nedeljivost človekovih pravic ter zlasti 

3. poudarja, da je pomembno, da države 

članice EU enotno podprejo univerzalnost, 

nedotakljivost in nedeljivost človekovih 
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ratificirajo vse mednarodne instrumente na 

področju človekovih pravic, ki jih je 

vzpostavila Organizacija združenih 

narodov; poziva EU, naj v skladu s členom 

21 PEU podpira nedeljivost človekovih 

pravic, vključno s tistimi, ki so določene v 

mednarodnem paktu o ekonomskih, 

socialnih in kulturnih pravicah; poziva EU, 

naj nadalje spodbuja uporabo splošnih 

standardov človekovih pravic kot temelj za 

svoje sodelovanje s tretjimi državami in 

regionalnimi organizacijami, tako v 

političnih dialogih kot v dialogih na 

področju človekovih pravic; 

pravic ter zlasti ratificirajo vse mednarodne 

instrumente na področju človekovih pravic, 

ki jih je vzpostavila Organizacija združenih 

narodov; poziva EU, naj v skladu s členom 

21 PEU podpira nedeljivost in 

nedotakljivost človekovih pravic, vključno 

s tistimi, ki so določene v mednarodnem 

paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih 

pravicah; poziva EU, naj nadalje spodbuja 

uporabo splošnih standardov človekovih 

pravic kot temelj za sodelovanje med 

državami članicami ter s tretjimi državami 

in regionalnimi organizacijami, tako v 

političnih dialogih kot v dialogih na 

področju človekovih pravic; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  71 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (1) pozdravlja odločitev Evropske 

komisije, da pravno državo postavi v 

središče širitvenega procesa; poziva EU, 

naj v celotnem procesu širitve pozorno 

spremlja izvajanje določb, namenjenih 

varovanju človekovih pravic in pravic 

oseb, ki pripadajo manjšinam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. kljub temu svari pred nenamernimi 

posledicami nenehnega širjenja seznama 

človekovih pravic in vključevanja 

ideološko ali politično spornih vprašanj, 

saj bi to lahko zmanjšalo splošno podporo 

sami ideji univerzalnosti in nedeljivosti 

človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj z nespoštovanjem 

demokratičnih vrednot vodi k 

nestabilnosti, korupciji, propadu držav, 

humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, ki spodkopavajo 

prizadevanja Unije na področju razvojne 

politike in na katere so se EU ali njene 

države članice dolžne odzvati v okviru 

varnostne politike; s tem v zvezi pozdravlja 

nedavna prizadevanja Unije, da kršitve 

človekovih pravic vključi v sistem 

zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 
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Or. en 
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Predlog spremembe  74 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 
nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi vse 

posledice nespoštovanja človekovih pravic, 

ko slednje skupaj s pomanjkanjem 

legitimne demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, korupciji, propadu držav, 

humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, ki spodkopavajo 

prizadevanja Unije na področju razvojne 

politike, ki je že prizadeta zaradi obsežnih 

neporavnanih plačil, in na katere so se EU 

ali njene države članice dolžne odzvati v 

okviru varnostne politike; s tem v zvezi 

pozdravlja nedavna prizadevanja Unije, da 

kršitve človekovih pravic vključi v sistem 

zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in političnem 

dialogu ter ki bi postal del celostnega 

pristopa EU k zunanjim konfliktom in 

krizam; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  75 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

4. poudarja, da poleg človeškega trpljenja 

nespoštovanje človekovih pravic in 

pomanjkanje legitimne demokratične 

udeležbe vodita k nestabilnosti, korupciji, 

propadu držav, humanitarnim krizam in 

oboroženim spopadom, kar so pojavi, ki 

spodkopavajo prizadevanja Unije na 

področju razvojne politike in na katere so 

se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  76 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, korupciji propadu držav, 
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krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem 

v zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, ki spodkopavajo 

prizadevanja Unije na področju razvojne 

politike; s tem v zvezi pozdravlja nedavna 

prizadevanja Unije, da kršitve človekovih 

pravic vključi v sistem zgodnjega 

opozarjanja, povezan s preprečevanjem 

kriz; vendar poudarja potrebo po 

okrepljenem preventivnem delovanju ter 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, Komisijo in države 

članice, naj razvijejo element 

preprečevanja kriz, ki bi temeljil na 

človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  77 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, korupciji, propadu držav, 

humanitarnim krizam in oboroženim 

spopadom, kar so pojavi, ki spodkopavajo 

prizadevanja Unije na področju razvojne 

politike in na katere so se EU ali njene 

države članice dolžne odzvati v okviru 

zunanje in varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 
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potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah ter bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam ter bi ga bilo treba 

vključiti v prihodnjo revidirano evropsko 

varnostno strategijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati tudi 

materialne in proračunske stroške 

nespoštovanja človekovih pravic, ko 

slednje skupaj s pomanjkanjem legitimne 

demokratične udeležbe vodi k 

nestabilnosti, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

4. poudarja, da bi poleg človeškega 

trpljenja EU morala upoštevati, da 

nespoštovanje človekovih pravic skupaj s 

pomanjkanjem legitimne demokratične 

udeležbe vodi tudi k nestabilnosti, 

korupciji, propadu držav, humanitarnim 

krizam in oboroženim spopadom, kar so 

pojavi, ki spodkopavajo prizadevanja Unije 

na področju razvojne politike in na katere 

so se EU ali njene države članice dolžne 

odzvati v okviru varnostne politike; s tem v 

zvezi pozdravlja nedavna prizadevanja 

Unije, da kršitve človekovih pravic vključi 

v sistem zgodnjega opozarjanja, povezan s 

preprečevanjem kriz; vendar poudarja 

potrebo po okrepljenem preventivnem 

delovanju ter poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

Komisijo in države članice, naj razvijejo 

element preprečevanja kriz, ki bi temeljil 

na človekovih pravicah in ki bi postal del 

celostnega pristopa EU k zunanjim 
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celostnega pristopa EU k zunanjim 

konfliktom in krizam; 

konfliktom in krizam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. opozarja, da treba za dolgoročno 

stabilnost in mir ter gospodarski razvoj 

prednost nameniti pravni državi, 

demokraciji, dobremu upravljanju in boju 

proti korupciji; s tem v zvezi poudarja 

dragoceno delo zagovornikov človekovih 

pravic pri spodbujanju napredka na 

nacionalni in lokalni ravni; 

Or. en 

Predlog spremembe  80 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4b. poziva EU, naj vprašanje zapiranja 

mednarodnega prostora za civilno družbo 

in zagovornike človekovih pravic postavi v 

ospredje programa mednarodne politike 

ter naj politične voditelje spodbudi k 

prednostnem obravnavanju tega 

vprašanja; poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico Mogherini 

in zunanje ministre EU, naj to vprašanje 

redno uvrščajo na dnevni red Sveta za 

zunanje zadeve in na mednarodni ravni 

izkažejo močno vodilno vlogo; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4c. poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico Mogherini 

in zunanje ministre EU, naj na dnevni red 

Sveta za zunanje zadeve redno uvrščajo 

razpravo o prizadevanjih EU za izpustitev 

zagovornikov človekovih pravic, 

novinarjev, političnih aktivistov in drugih, 

ki mirno uveljavljajo svoje pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. poziva EU, naj zagotovi medsebojno 

dopolnjevanje priložnosti za podporo, ki 

jih ponujajo instrument za stabilnost, 

finančni instrument za demokracijo in 

človekove pravice ter Evropska ustanova 

za demokracijo (FEDEM); 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  83 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. je zelo zaskrbljen zaradi naraščanja 

števila resnih kršitev človekovih pravic 

zaradi terorizma po vsem svetu, zlasti v 

državah Bližnjega vzhoda; opozarja na 

nedavno poročilo iz leta 2014, v skladu s 

katerim je bil v letu 2013 zabeležen 62-

odstotni porast terorističnih dejavnosti v 

primerjavi z letom 2012 in povečanje 

števila držav, ki so jih prizadela 

teroristična dejanja, v katerih je bilo 

ubitih več kot 50 ljudi, s 15 na 24;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4b. poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj glede na povečanje 

terorističnih dejavnosti v državah, ki v 

pretežni meri ležijo na Bližnjem vzhodu in 

območju Mezopotamije, bolje in 

učinkoviteje sodelujeta z vladami v boju 

proti vsem oblikam terorizma; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Jaromír Štětina 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4b. vztraja, da pomenijo zanikanje 

genocida in drugih zločinov proti 

človeštvu ter rasistična in ksenofobna 

dejanja ali dejanja iz verskega sovraštva 

jasno kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter bi jih morali kot 

taka obsoditi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4b. vztraja, da pomenijo zanikanje 

genocida in drugih zločinov proti 

človeštvu ter rasistična in ksenofobna 

dejanja ali dejanja iz verskega sovraštva 

jasno kršitev človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter bi jih morali kot 

taka obsoditi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Javier Couso Permuy, Bodil Ceballos, Paloma López Bermejo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. izraža zaskrbljenost zaradi 

poslabšanja razmer na področju 

človekovih pravic v Zahodni Sahari; 

poziva k spoštovanju temeljnih pravic 

prebivalcev Zahodne Sahare, vključno s 
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pravico do svobode združevanja, do 

svobode izražanja ter pravico do zbiranja; 

zahteva izpustitev vseh političnih 

zapornikov ljudstva Sahrawi; zahteva 

dostop do ozemelj Zahodne Sahare za 

poslance, neodvisne opazovalce, nevladne 

organizacije in medije; poziva Združene 

narode, naj vzpostavijo mednarodni 

mehanizem za nadzor nad spoštovanjem 

človekovih pravic v Zahodni Sahari; 

podpira pravično in dokončno rešitev 

konflikta na podlagi pravice 

zahodnosaharskega ljudstva do 

samoodločbe v skladu z ustreznimi 

resolucijami Organizacije združenih 

narodov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4b. obsoja še kar trajajočo zasedbo 

Palestine s strani Izraela ter njegove 

kršitve mednarodnega prava in 

mednarodnega humanitarnega prava; 

ponovno poziva h končanju izraelske 

kolonizacije palestinskega ozemlja ter 

kriminalnih napadov na Gazo in njene 

osamitve; poudarja, da je nujno treba 

najti pošteno in trajno rešitev spora na 

Bližnjem vzhodu za soobstoj dveh držav – 

neodvisne in trdne palestinske države ter 

izraelske države –, ki bosta živeli druga ob 

drugi v miru in varnosti na podlagi 

mednarodno priznanih meja iz leta 1967; 

Or. es 
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Predlog spremembe  89 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4c. obsoja uporabo sistematičnega 

mučenja s strani Združenih držav v 

vojaškem oporišču Guantánamo; ponovno 

opozarja na nezakonito naravo tega 

oporišča ter poziva, naj se slednje takoj 

zapre in naj se vsa zemlja, na kateri je 

postavljeno, vrne Kubi; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  90 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4d. poudarja, da je treba spoštovati 

določila konvencije MOD št. 169 o 

domorodnih in plemenskih ljudstvih pri 

zagotavljanju spoštovanja njihovih 

temeljnih pravic; je močno zaskrbljen 

zaradi položaja Mapučev in domorodnih 

ljudstev v državah, kot je Gvatemala, 

obsoja zatiranje domorodnih vodij in 

umore sindikalnih voditeljev ter Združene 

narode poziva, naj ne razpustijo 

mednarodne komisije proti 

nekaznovanosti v Gvatemali; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  91 

Javier Couso Permuy 
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Predlog resolucije 

Odstavek 4 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4e. je zelo zaskrbljen zaradi vztrajne 

nekaznovanosti v številnih delih sveta in 

obsoja zlasti primer Mehike, kjer je 

izginilo več kot 22 000 oseb, od tega več 

kot polovica v zadnjih nekaj letih, vendar 

98 % zločinov ostaja nekaznovanih, 

vključno s številnimi femicidi; obsoja 

kazensko preganjanje in zatiranje 

študentov, novinarjev, družbenih 

aktivistov, voditeljev kmetov in 

sindikalistov v tej državi, vključno z 

izginotji in umori; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  92 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. obžaluje, da Komisija ni pisno 

odgovorila na resolucijo Evropskega 

parlamenta o človekovih pravicah in 

demokraciji v svetu v letu 2012, ter meni, 

da so takšni pisni odgovori izjemno 

pomembni za medinstitucionalno 

sodelovanje glede tega vprašanja in jih ni 

mogoče nadomestiti z razpravo na 

plenarnem zasedanju, ki omogoča manj 

časa za premislek in sistematičen odgovor 

na vse točke, ki jih je izpostavil 

Parlament; 

Or. en 

 



 

AM\1043088SL.doc 51/279 PE544.314v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  93 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. izreka priznanje Evropski službi za 

zunanje delovanje in Komisiji za njuno 

celovito in jasno poročanje o ukrepih 

Unije, izvedenih v obdobju poročanja; 

vendar ponavlja svoje stališče, da bi morala 

zlasti poročila o posameznih državah 

temeljiti na strožjem okviru na osnovi 

sklopa kazalnikov za ocenjevanje, ki bi 

omogočili določanje referenčnih vrednosti 

za ocenjevanje tako pozitivnih kot 

negativnih trendov in vrednotenje 

učinkovitosti ukrepov EU ter predstavljali 

podlago za prilagajanje ravni podpore EU 

glede na napredek na področju človekovih 

pravic, demokracije, pravne države in 

dobrega upravljanja; ugotavlja, da bi bila 

uporaba tovrstnih javnih kazalnikov v 

skladu z več cilji, navedenimi v akcijskem 

načrtu EU za človekove pravice in 

demokracijo, ter bi omogočala večjo 

doslednost pri izvajanju pogojenosti s 

človekovimi pravicami in ocenjevanju 

učinka politik EU na človekove pravice; 

6. izreka priznanje Evropski službi za 

zunanje delovanje in Komisiji za njuno 

celovito in jasno poročanje o ukrepih 

Unije, izvedenih v obdobju poročanja; 

vendar ponavlja svoje stališče, da bi morala 

zlasti poročila o posameznih državah 

omogočati pregled ključnih pozitivnih in 

negativnih trendov ter ocenjevanje 

učinkovitost ukrepov EU; ugotavlja, da bi 

temeljitejše javno poročanje, ki bi zlasti 

temeljilo na prednostnih nalogah in 

kazalnikih, opredeljenih v zaenkrat 

zaupnih strategijah EU za posamezne 

države na področju človekovih pravic, 

spodbudilo večjo doslednost pri izvajanju 

pogojenosti s človekovimi pravicami in 

ocenjevanju učinka politik EU na 

človekove pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. izreka priznanje Evropski službi za 

zunanje delovanje in Komisiji za njuno 

celovito in jasno poročanje o ukrepih 

6. je seznanjen s predložitvijo poročila 

Evropske službe za zunanje delovanje in 

Komisije o ukrepih Unije, izvedenih v 
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Unije, izvedenih v obdobju poročanja; 

vendar ponavlja svoje stališče, da bi morala 

zlasti poročila o posameznih državah 

temeljiti na strožjem okviru na osnovi 

sklopa kazalnikov za ocenjevanje, ki bi 

omogočili določanje referenčnih vrednosti 

za ocenjevanje tako pozitivnih kot 

negativnih trendov in vrednotenje 

učinkovitosti ukrepov EU ter predstavljali 

podlago za prilagajanje ravni podpore EU 

glede na napredek na področju človekovih 

pravic, demokracije, pravne države in 

dobrega upravljanja; ugotavlja, da bi bila 

uporaba tovrstnih javnih kazalnikov v 

skladu z več cilji, navedenimi v akcijskem 

načrtu EU za človekove pravice in 

demokracijo, ter bi omogočala večjo 

doslednost pri izvajanju pogojenosti s 

človekovimi pravicami in ocenjevanju 

učinka politik EU na človekove pravice; 

obdobju poročanja; vendar ponavlja svoje 

stališče, da bi morala zlasti poročila o 

posameznih državah temeljiti na strožjem 

okviru na osnovi sklopa kazalnikov za 

ocenjevanje, ki bi omogočili določanje 

referenčnih vrednosti za ocenjevanje tako 

pozitivnih kot negativnih trendov in 

vrednotenje učinkovitosti ukrepov EU ter 

predstavljali podlago za prilagajanje ravni 

podpore EU glede na napredek na področju 

človekovih pravic, demokracije, pravne 

države in dobrega upravljanja; ugotavlja, 

da bi bila uporaba tovrstnih javnih 

kazalnikov v skladu z več cilji, navedenimi 

v akcijskem načrtu EU za človekove 

pravice in demokracijo, ter bi omogočala 

večjo doslednost pri izvajanju pogojenosti 

s človekovimi pravicami in ocenjevanju 

učinka politik EU na človekove pravice; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  95 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. izreka priznanje Evropski službi za 

zunanje delovanje in Komisiji za njuno 

celovito in jasno poročanje o ukrepih 

Unije, izvedenih v obdobju poročanja; 

vendar ponavlja svoje stališče, da bi morala 

zlasti poročila o posameznih državah 

temeljiti na strožjem okviru na osnovi 

sklopa kazalnikov za ocenjevanje, ki bi 

omogočili določanje referenčnih vrednosti 

za ocenjevanje tako pozitivnih kot 

negativnih trendov in vrednotenje 

učinkovitosti ukrepov EU ter predstavljali 

podlago za prilagajanje ravni podpore EU 

glede na napredek na področju človekovih 

pravic, demokracije, pravne države in 

6. izreka priznanje Evropski službi za 

zunanje delovanje in Komisiji za njuno 

poročanje o ukrepih Unije, izvedenih v 

obdobju poročanja; vendar ponavlja svoje 

stališče, da bi morala zlasti poročila o 

posameznih državah temeljiti na strožjem 

okviru na osnovi sklopa kazalnikov za 

ocenjevanje, ki bi omogočili določanje 

referenčnih vrednosti za ocenjevanje tako 

pozitivnih kot negativnih trendov in 

vrednotenje učinkovitosti ukrepov EU ter 

predstavljali podlago za prilagajanje ravni 

podpore EU glede na napredek na področju 

človekovih pravic, demokracije, pravne 

države in dobrega upravljanja; ugotavlja, 
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dobrega upravljanja; ugotavlja, da bi bila 

uporaba tovrstnih javnih kazalnikov v 

skladu z več cilji, navedenimi v akcijskem 

načrtu EU za človekove pravice in 

demokracijo, ter bi omogočala večjo 

doslednost pri izvajanju pogojenosti s 

človekovimi pravicami in ocenjevanju 

učinka politik EU na človekove pravice; 

da bi bila uporaba tovrstnih javnih 

kazalnikov v skladu z več cilji, navedenimi 

v akcijskem načrtu EU za človekove 

pravice in demokracijo, ter bi omogočala 

večjo doslednost pri izvajanju pogojenosti 

s človekovimi pravicami in ocenjevanju 

učinka politik EU na človekove pravice; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  96 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi si morale institucije EU 

skupaj prizadevati za izboljšanje oblike 

poročila, da bi omogočile, da uresniči svoj 

potencial kot komunikacijsko orodje, ob 

tem pa ohrani izčrpnost kot poročilo o 

izvajanju strateškega okvira in akcijskega 

načrta EU za človekove pravice in 

demokracijo; ponovno izraža svojo 

pripravljenost za dejavno in konstruktivno 

sodelovanje z drugimi institucijami EU pri 

pripravi prihodnjih poročil; 

7. meni, da bi si morale institucije EU 

skupaj prizadevati za izboljšanje oblike 

poročila, da bi omogočile, da doseže širšo 

javnost, ob tem pa ohrani izčrpnost kot 

poročilo o izvajanju strateškega okvira in 

akcijskega načrta EU za človekove pravice 

in demokracijo; ponovno izraža svojo 

pripravljenost za dejavno in konstruktivno 

sodelovanje z drugimi institucijami EU pri 

pripravi prihodnjih poročil; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  97 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi si morale institucije EU 

skupaj prizadevati za izboljšanje oblike 

poročila, da bi omogočile, da uresniči svoj 

potencial kot komunikacijsko orodje, ob 

tem pa ohrani izčrpnost kot poročilo o 

izvajanju strateškega okvira in akcijskega 

načrta EU za človekove pravice in 

demokracijo; ponovno izraža svojo 

pripravljenost za dejavno in konstruktivno 

sodelovanje z drugimi institucijami EU pri 

pripravi prihodnjih poročil; 

7. meni, da bi si morale institucije EU 

skupaj prizadevati za izboljšanje oblike 

poročila, da bi omogočile, da uresniči svoj 

potencial kot komunikacijsko orodje, ob 

tem pa ohrani izčrpnost kot poročilo o 

izvajanju strateškega okvira in akcijskega 

načrta EU za človekove pravice in 

demokracijo; ponovno izraža svojo 

pripravljenost za dejavno in konstruktivno 

sodelovanje z drugimi institucijami EU pri 

pripravi prihodnjih poročil; ponovno 

poziva, naj se v letno poročilo vključi 

oddelek o izvajanju akcijskega načrta v 

državah članicah; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. opozarja, da so človekove pravice 

postale bistvena sestavina zunanjega 

delovanja EU in pomemben del njene 

podobe v dvostranskih, večstranskih in 

institucionalnih odnosih;  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  99 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 

celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 

zmanjšanjem ambicij, kar zadeva splošno 

vključevanje vprašanja človekovih pravic 

9. poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj v pregled in 

posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene 

pridobivanju zamisli o možnih načinih za 

izboljšanje preglednosti, učinkovitosti in 

skladnosti tega orodja zunanje politike 

Evropske unije; 
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na vseh področjih politike EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  100 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 

celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 

zmanjšanjem ambicij, kar zadeva splošno 

vključevanje vprašanja človekovih pravic 

na vseh področjih politike EU; 

9. ceni prizadevanja Evropske službe za 

zunanje delovanje in Komisije, da 

Evropskemu parlamentu poročata o 

izvajanju prvega akcijskega načrta EU na 

področju človekovih pravic in demokracije 

(2012–2014) ter o pregledu in 

posvetovanjih pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015; pozdravlja razprave, 

namenjene boljšemu prednostnemu 

razvrščanju ciljev v novem akcijskem 

načrtu, vendar svari pred zmanjšanjem 

ambicij, kar zadeva splošno vključevanje 

vprašanja človekovih pravic na vseh 

področjih politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 
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celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 

zmanjšanjem ambicij, kar zadeva splošno 

vključevanje vprašanja človekovih pravic 

na vseh področjih politike EU; 

celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament, civilno družbo ter 

regionalne in mednarodne organizacije; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 

zmanjšanjem ambicij, kar zadeva splošno 

vključevanje vprašanja človekovih pravic 

na vseh področjih politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 

celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 

9. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj pripravita 

celovito poročilo o izvajanju prvega 

akcijskega načrta EU na področju 

človekovih pravic in demokracije (2012–

2014), podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje pa poziva, naj v pregled 

in posvetovanja pred sprejetjem novega 

akcijskega načrta, ki bo začel veljati v 

začetku leta 2015, vključita države članice, 

Komisijo, Parlament in civilno družbo; 

pozdravlja razprave, namenjene boljšemu 

prednostnemu razvrščanju ciljev v novem 

akcijskem načrtu, vendar svari pred 
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zmanjšanjem ambicij, kar zadeva splošno 

vključevanje vprašanja človekovih pravic 

na vseh področjih politike EU; 

krčenjem področja uporabe akcijskega 

načrta in zmanjšanjem ambicij, kar zadeva 

splošno vključevanje vprašanja človekovih 

pravic na vseh področjih politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. spodbuja vse akterje zunanjega 

delovanja EU, naj se poistovetijo z 

zunanjo politiko EU na področju 

človekovih pravic in njenimi različnimi 

orodji ter upoštevajo človekove pravice na 

medsektorski ravni, zlasti z organizacijo 

rednih izobraževanj o človekovih pravicah 

za zadevne uradnike; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  104 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. izraža posebno zaskrbljenost glede 

izvajanja zaveze, izražene v strateškem 

okviru, da bo človekovim pravicam 

namenjena osrednja vloga v odnosih z 

vsemi tretjimi državami, vključno s 

strateškimi partnericami; zato poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj namenita posebno 

10. izraža posebno zaskrbljenost glede 

izvajanja zaveze, izražene v strateškem 

okviru, da bo človekovim pravicam 

namenjena osrednja vloga v odnosih z 

vsemi tretjimi državami, vključno s 

strateškimi partnericami; zato poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj namenita posebno 
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pozornost izvajanju te zaveze in 

zagotavljanju, da se človekove pravice in 

demokracija vključujejo v odnose EU z 

njenimi strateškimi partnericami v 

pomembnih kontekstih, kot so srečanja na 

vrhu in sklepi Sveta; 

pozornost izvajanju te zaveze in 

zagotavljanju, da se človekove pravice in 

demokracija vključujejo v odnose EU z 

njenimi strateškimi partnericami v 

pomembnih kontekstih, kot so srečanja na 

vrhu in sklepi Sveta; poleg tega priporoča, 

da EU vsakič, ko v partnerski državi, s 

katero je bil sklenjen sporazum, pride do 

hude kršitve človekovih pravic, 

učinkoviteje ukrepa in izvede ustrezne 

sankcije, kot je določeno v določilih o 

človekovih pravicah v sporazumu, 

vključno z morebitno (začasno) 

prekinitvijo izvajanja sporazuma; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. izraža posebno zaskrbljenost glede 

izvajanja zaveze, izražene v strateškem 

okviru, da bo človekovim pravicam 

namenjena osrednja vloga v odnosih z 

vsemi tretjimi državami, vključno s 

strateškimi partnericami; zato poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj namenita posebno 

pozornost izvajanju te zaveze in 

zagotavljanju, da se človekove pravice in 

demokracija vključujejo v odnose EU z 

njenimi strateškimi partnericami v 

pomembnih kontekstih, kot so srečanja na 

vrhu in sklepi Sveta; 

10. izraža posebno zaskrbljenost glede 

izvajanja zaveze, izražene v strateškem 

okviru, da bo človekovim pravicam 

namenjena osrednja vloga v odnosih z 

vsemi tretjimi državami, vključno s 

strateškimi partnericami; zato poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj namenita posebno 

pozornost izvajanju te zaveze in 

zagotavljanju, da se človekove pravice in 

demokracija vključujejo v odnose EU z 

njenimi strateškimi partnericami v 

pomembnih kontekstih, kot so srečanja na 

vrhu in sklepi Sveta; poziva k strožjim 

merilom, kar zadeva človekove pravice, 

pri izbiri tretjih držav, s katerimi bi naj 

vzpostavili partnerstvo; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  106 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico naj v sodelovanju z vsemi 

komisarji oblikuje program, ki bo 

človekove pravice vključeval v različne 

dejavnosti EU, zlasti na področju razvoja, 

migracij, okolja, zaposlovanja, zaščite 

podatkov na spletu, trgovine, naložb, 

tehnologije in poslovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. pozdravlja dejstvo, da je 

podpredsednica/visoka predstavnica javno 

izjavila, da je treba pregledati strategije 

EU za vse njene strateške partnerice, kot 

sta Kitajska in Rusija, ter jo poziva, naj v 

svojem mandatu v ospredje postavi 

človekove pravice v takšnih državah, tako 

da pojasni, da hude kršitve človekovih 

pravic ogrožajo dvostranske odnose med 

EU in njenimi strateškimi partnericami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  108 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. obžaluje pomanjkanje dejanskega 

napredka pri izpolnjevanju zavez iz 

akcijskega načrta, kar zadeva oblikovanje 

prednostnih nalog in kazalnikov za 

dialoge in posvetovanja o človekovih 

pravicah ter meril za uporabo klavzul o 

človekovih pravicah; vztraja, da je treba te 

zaveze ohraniti v prihodnjem akcijskem 

načrtu in jih prednostno izvajati;poziva k 

večji jasnosti glede izvajanja zavez v 

akcijskem načrtu, da bi nadalje razvili 

delovne metode, s katerimi bi zagotovili 

najboljšo povezavo med dialogom, ciljno 

podporo, spodbudami in omejevalnimi 

ukrepi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. poziva, naj se v naslednjem 

akcijskem načrtu več pozornosti nameni 

ekonomskim, socialnim in kulturnim 

pravicam ter oblikujejo posebne zaveze na 

teh področjih;  

Or. en 
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Predlog spremembe  110 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10c. vztraja, da je treba v nov akcijski 

načrt vključiti zaveze glede posebej 

ranljivih skupin, kot so migranti, begunci 

in osebe brez državljanstva; poziva k 

posebnim zavezam glede teh skupin, ki v 

trenutnem akcijskem načrtu niso bile 

ustrezno obravnavane; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  111 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter čestita Stavrosu 

Lambrinidisu za doslej opravljeno delo; 

spodbuja posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

sodelovanje Unije z večstranskimi in 

regionalnimi mehanizmi za človekove 

pravice (OZN, Svet Evrope, OVSE, 

ASEAN, Afriška unija, Organizacija 

islamske konference), spodbuja ključne 

tematske prednostne naloge Unije, 

vključno s tistimi, ki jih odražajo nedavno 

sprejete smernice EU o človekovih 

pravicah, si prizadeva za krepitev moči 

civilne družbe po vsem svetu ter prispeva k 

vključevanju, skladnosti, doslednosti in 

učinkovitosti politike EU na področju 

človekovih pravic; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  113 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 
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prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OECD, OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  114 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic, pri čemer naj 

vzpostavi ustrezno ravnovesje med tiho in 

javno diplomacijo; 
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Predlog spremembe  115 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, vključno s tistimi, ki jih 

odražajo nedavno sprejete smernice EU o 

človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

11. se zaveda pomembnosti mandata 

prvega posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice ter doslej opravljenega 

dela; spodbuja posebnega predstavnika EU 

za človekove pravice, naj še naprej krepi 

prepoznavnost Unije in sodelovanje z 

večstranskimi in regionalnimi mehanizmi 

za človekove pravice (OZN, Svet Evrope, 

OVSE, ASEAN, Afriška unija, 

Organizacija islamske konference), 

spodbuja ključne tematske prednostne 

naloge Unije, ki jih odražajo smernice EU 

o človekovih pravicah, si prizadeva za 

krepitev moči civilne družbe po vsem svetu 

ter prispeva k vključevanju, skladnosti, 

doslednosti in učinkovitosti politike EU na 

področju človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  116 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 priznava, da je treba povečati 

prepoznavnost funkcije posebnega 

predstavnika za človekove pravice, ki 

mora imeti pristojnost dajanja pobude in 

javnega nastopanja, pri čemer se opira na 

različne službe v okviru institucij 

Evropske unije, da se zagotovi ustrezno 

usklajevanje; 
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Predlog spremembe  117 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Svet, naj institucionalizira 

mandat posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice, da bi ta funkcija postala 

stalna; 

13. poziva Svet, naj institucionalizira 

mandat posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice, da bi ta funkcija postala 

stalna, in mu zagotovi zadostna sredstva, 

da bo lahko v celoti izvajal svojo vlogo, 

denimo z javno diplomacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Svet, naj institucionalizira 

mandat posebnega predstavnika EU za 

človekove pravice, da bi ta funkcija postala 

stalna; 

13. poziva, naj se mandat posebnega 

predstavnika EU za človekove pravice 

nadaljuje, da bi ta funkcija postala stalna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da je treba pri izvajanju 

politike EU na področju človekovih pravic 

dosledno spoštovati obveznosti iz Pogodbe, 

zagotoviti usklajenost notranje in zunanje 

politike ter se izogibati dvojnim merilom; 

zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za 

zunanje zadeve EU o človekovih pravicah 

glede strateških partnerjev; v zvezi s tem 

poziva k vzpostavitvi enotnih najnižjih 

pragov v zvezi z vprašanji človekovih 

pravic, ki jih morajo države članice in 

uradniki EU obravnavati v pogovorih s 

svojimi strateškimi sogovorniki; 

14. poudarja, da je treba pri izvajanju 

politike EU na področju človekovih pravic 

dosledno spoštovati obveznosti iz Pogodbe, 

zagotoviti usklajenost notranje in zunanje 

politike ter se izogibati dvojnim merilom; 

zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za 

zunanje zadeve EU o človekovih pravicah 

glede strateških partnerjev; v zvezi s tem 

poziva k vzpostavitvi enotnih najnižjih 

pragov v zvezi z vprašanji človekovih 

pravic, ki jih morajo države članice in 

uradniki EU obravnavati v pogovorih s 

svojimi strateškimi sogovorniki, ob 

upoštevanju okoliščin v posamezni državi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja, da je treba pri izvajanju 

politike EU na področju človekovih pravic 

dosledno spoštovati obveznosti iz Pogodbe, 

zagotoviti usklajenost notranje in zunanje 

politike ter se izogibati dvojnim merilom; 

zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za 

zunanje zadeve EU o človekovih pravicah 

glede strateških partnerjev; v zvezi s tem 

poziva k vzpostavitvi enotnih najnižjih 

pragov v zvezi z vprašanji človekovih 

pravic, ki jih morajo države članice in 

uradniki EU obravnavati v pogovorih s 

svojimi strateškimi sogovorniki; 

14. poudarja, da je treba pri izvajanju 

politike EU na področju človekovih pravic 

dosledno spoštovati obveznosti iz Pogodbe, 

zagotoviti usklajenost notranje in zunanje 

politike ter se izogibati dvojnim merilom; 

zato poziva k sprejetju sklepov Sveta za 

zunanje zadeve EU o človekovih pravicah 

glede strateških partnerjev; v zvezi s tem 

poziva k vzpostavitvi enotnih standardov v 

zvezi z vprašanji človekovih pravic za 

države članice in uradnike EU, tako da 

bodo pri obravnavanju konkretnih 

primerov kršitev človekovih pravic s 

svojimi strateškimi sogovorniki delovali 

usklajeno; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  121 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poudarja, da je skladnost delovanja 

EU v tretjih državah pogoj za njeno 

verodostojnost in s tem učinkovitost ter da 

razlike in neskladja škodujejo 

učinkovitosti njenega delovanja, njena 

sporočila o človekovih pravicah pa so 

zaradi njih včasih nerazumljiva; opozarja, 

da je skladnost, kljub številnim težavam, 

ki se pojavljajo, še vedno prednostni cilj 

zunanje politike in mora biti glavna 

naloga vseh njenih nosilcev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  122 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. poleg tega ugotavlja, da je bistveno, 

da zahteve glede človekovih pravic, ki jih 

EU postavlja v svojih odnosih s tretjimi 

državami, veljajo tudi za države članice; v 

zvezi s tem opozarja, da Evropski 

parlament sprejme letno poročilo o stanju 

na področju temeljnih pravic v Evropski 

uniji, ki ga pripravi Odbor za državljanske 

svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  123 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. priznava, da ima sedanja sistemska 

kriza dramatičen socialni učinek na 

prebivalstvo v Uniji in zunaj nje, ter 

ugotavlja, da so različni varčevalni načrti, 

ki so jih sprejele Evropska unija in druge 

mednarodne institucije, kot je MDS, 

privedli do oslabitve še zlasti državljanskih 

svoboščin ter socialnih in demokratičnih 

pravic ter znatnega poslabšanja 

življenjskih razmer, zlasti za najbolj 

ranljive in občutljive osebe; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  124 

Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj okrepi upravljanje in 

nadzor skladov EU za varovanje 

človekovih pravic ter odgovornost v zvezi z 

njimi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. opozarja na velike izzive, ki jih 

predstavlja priključitev Krima k Rusiji in 

nadaljnja vojaška prisotnost v vzhodnih 

delih Ukrajine; poudarja, da je ta politika 

agresije nadaljevanje zdrsa Rusije v 

avtoritaren režim, pri čemer se razmere na 

področju človekovih pravic v državi 

nenehno slabšajo; poudarja, da Rusija 

sedaj predstavlja „strateški izziv“ za EU in 

da več ne izpolnjuje meril za strateško 

partnerstvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva EU, naj učinkovito obravnava 

notranje izzive na področju človekovih 

pravic, kot so položaj Romov, ravnanje z 

begunci in migranti, diskriminacija 

lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, pogoji 

v priporih ter svoboda medijev v državah 

članicah, da bi ohranila verodostojnost in 

skladnost svoje zunanje politike na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 

države; spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj sprejme kazalnike 

za ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 

države; spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj sprejme kazalnike 

za ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; ponovno opozarja 

na zavezo EU, da bo zagotovila 

upoštevanje strategij za posamezne države 

na področju človekovih pravic na vseh 

ravneh oblikovanja politik s tretjimi 

državami, vključno z dialogi na področju 

človekovih pravic in političnimi dialogi ter 

izvajanjem in načrtovanjem finančne 

pomoči; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 
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države; spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj sprejme kazalnike 

za ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; 

države ter ponovno poziva, naj se javno 

objavijo vsaj ključne prednostne naloge iz 

strategije za vsako državo in naj se 

Parlamentu omogoči dostop do strategij, 

da bi zagotovili ustrezno raven nadzora; 

spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj sprejme kazalnike za 

ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 

države; spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj sprejme kazalnike 

za ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; 

15. izreka pohvalo Evropski službi za 

zunanje delovanje za uspešno dokončane 

prve strategije za posamezne države na 

področju človekovih pravic, oblikovane z 

močnim poudarkom na poistovetenju na 

ravni delegacij EU; vendar obžaluje še 

vedno prisotno pomanjkanje preglednosti v 

zvezi z vsebino strategij za posamezne 

države in nezagotavljanje učinkovitega 

obveščanja Evropskega parlamenta; 

spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj sprejme kazalnike za 

ocenjevanje učinkovitosti strategij za 

posamezne države in poglavja v letnem 

poročilu, posvečena posameznim državam, 

v večji meri obravnava kot poročila o 

izvajanju teh strategij; meni, da bi z 

ocenjevanjem teh orodij lahko opredelili 

morebitne možnosti za izboljšave; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  130 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. poudarja, da bi morale delegacije EU 

na letni ravni oblikovati poročilo o svojih 

dejavnostih na področju človekovih pravic 

ter ga predstaviti Evropskemu 

parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poziva k okrepitvi sodelovanja med 

diplomatskimi mrežami držav članic in 

delegacijami EU po svetu, da bi prispevali 

k razpravam delovnih skupin za človekove 

pravice v tretjih državah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  132 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj zagotovi, da se na primere 

zaprtih zagovornikov pravic opozori na 

vseh srečanjih med EU in tretjimi 
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državami na visoki ravni, vključno z 

zasedanji svetov za 

sodelovanje/pridružitvenih svetov; vztraja, 

da bi morale vse strategije za posamezne 

države na področju človekovih pravic med 

EU in tretjimi državami vključevati 

oddelek o zaprtih zagovornikih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16b. opozarja na zavezo za vključitev 

človekovih pravic v vse ocene učinka, ki 

jih pripravi EU; vztraja, da je ta zaveza 

potrebna za zagotovitev, da EU spoštuje, 

varuje in uresničuje človekove pravice ter 

da se njene zunanje politike in dejavnosti 

oblikujejo in izvajajo tako, da utrjujejo 

človekove pravice v tujini; poziva EU, naj 

okrepi posvetovanje in usklajevanje s 

civilno družbo in institucijami EU, da bi 

izboljšala kakovost in sistematičnost ocen 

učinka na človekove pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16c. poziva EU, naj sistematično izvaja 

naknadne ocene učinka na človekove 

pravice, da bi opredelila preostale 
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probleme ter prilagodila svoje politike in 

izboljšala zaščitne mehanizme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; glede na to, da dialog med 

EU in Kitajsko na področju človekovih 

pravic ni prinesel pomembnih in 

oprijemljivih rezultatov, poziva EU, naj 

pregleda svojo strategijo na področju 

človekovih pravic s to ključno partnerico 

ter sprejme bolj skladen, enoten in 

strateški pristop glede človekovih pravic 

na Kitajskem in glede na nedavne 

dogodke izpostavi vprašanje Hong Konga; 

Or. en 
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Predlog spremembe  136 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih 

več pozornosti nameniti javni diplomaciji, 

da bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic, v kolikor ti niso sami 

sebi namen, temveč sredstvo za 

zagotovitev posebnih zavez in dosežkov s 

strani sogovornika; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ker sogovornik ni 

pripravljen sodelovati v dobri veri ali se 

resnično zavezati k reformam, ter več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; vztraja, da mora EU 

učinkovito ter na odgovoren in pregleden 

način opozoriti na posamezne primere 

zagovornikov človekovih pravic, ki so 

ogroženi ali zaprti, in političnih 

zapornikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 
kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

17. ponovno izraža svojo podporo krepitvi 

dialogov, ki so bili vzpostavljeni s 

številnimi državami, kot orodja politike 

EU na področju človekovih pravic in 

poziva k večji udeležbi akterjev lokalne 

civilne družbe; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  138 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah zlasti s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 
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bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; 

17. ponovno izraža svojo podporo 

posebnim dialogom o človekovih pravicah 

kot orodju politike EU na področju 

človekovih pravic; priznava pomen 

sodelovanja v posebnih dialogih o 

človekovih pravicah tudi s tistimi 

državami, ki imajo na tem področju resne 

težave; vendar poudarja, da mora EU 

oblikovati jasne politične sklepe, ko dialog 

o človekovih pravicah ne prinaša 

pozitivnih rezultatov, ter v teh primerih več 

pozornosti nameniti javni diplomaciji, da 

bi zagotovila, da ni ogrožena 

verodostojnost politike EU na področju 

človekovih pravic v očeh javnosti; svari 

tudi pred tem, da bi razprave o človekovih 

pravicah ločili od dialoga na visoki 

politični ravni; v primeru hudih kršitev 

človekovih pravic poziva, naj se to 

vprašanje postavi v središče političnih 

dialogov na vseh ravneh; 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  140 

Andrej Plenković 
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Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. izraža obžalovanje, ker zaradi 

različnih struktur, formatov, pogostosti in 

metod izmenjav ter njihove zaupnosti ni 

pravega mehanizma spremljanja in 

ocenjevanja teh dialogov niti kazalnikov 

napredka; priporoča razjasnitev ciljev 

posameznih dialogov in ocenjevanje 

rezultatov ob posvetovanju z Evropskim 

parlamentom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  141 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj še naprej sodeluje z vsemi 

državami, s katerimi trenutno potekajo 

dialogi o človekovih pravicah, ter od 

zadevnih organov zahteva konkretne 

zaveze in spremlja ukrepanje na podlagi 

zahtev, podanih med posvetovanji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17b. poziva Evropsko službo za zunanje 
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delovanje, naj oblikuje celovit mehanizem 

pregleda, ki bi pomagal vrednotiti dialoge 

glede na neuspeh pri doseganju 

pomembnih in oprijemljivih rezultatov v 

določenih državah, kot je Kitajska, 

nadalje spodbuja EU, naj okrepi svoj 

mehanizem referenčnih vrednosti, da bi 

lahko merili uspeh in povečali 

učinkovitost dialogov, kar bi državam z 

resnimi težavami na področju človekovih 

pravic pomagalo, da se približajo 

mednarodnim standardov glede 

človekovih pravic;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev ter 

smernice EU o svobodi veroizpovedi ali 

prepričanja, v letu 2014 pa smernice o 

svobodi izražanja v spletu in izven njega; 

18. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice o svobodi veroizpovedi ali 

prepričanja, v letu 2014 pa smernice o 

svobodi izražanja v spletu in izven njega; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  144 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. opozarja, da se s sprejetjem smernic 
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ne sme vnesti selektivnost v sistem 

človekovih pravic, saj morata načeli 

univerzalnosti in nedeljivosti ostati 

bistvenega pomena; poziva Komisijo, naj 

pojasni postopek izbire tematik, ki jih 

pokrivajo smernice, tako da v sodelovanju 

z Evropskim parlamentom in akterji 

civilne družbe določi merila za izbiro; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  145 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. poziva Komisijo, naj dopolni 

smernice, tako da zagotovi boljšo 

berljivost z uskladitvijo vsebine in oblike 

smernic, ki bi morale določati cilje, 

merila, načine, časovne razporede in 

kazalnike ter vključevati redno 

ocenjevanje; v tem smislu opozarja, da je 

Evropski parlament nedavno priporočil 

„učinkovito in ciljno naravnano“ 

izvajanje smernic glede mučenja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  146 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18c. priporoča večjo udeležbo akterjev 

civilne družbe pri pripravi, ocenjevanju in 

reviziji smernic; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  147 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. kljub temu Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Svet opozarja na izzive, ki jih 

predstavlja izvajanje, ter posledično na 

potrebo, da se izvajanje smernic EU oceni 

na ravni držav; spodbuja Evropsko službo 

za zunanje delovanje in države članice, naj 

nenehno usposabljajo in ozaveščajo 

uslužbence Evropske službe za zunanje 

delovanje in delegacij EU ter diplomate 

držav članic, da bi zagotovili, da smernice 

EU na področju človekovih pravic 

dosegajo želen učinek pri oblikovanju 

dejanskih politik na terenu; 

19. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Svet, naj sprejmeta ustrezne 

ukrepe za izvajanje in ocenjevanje smernic 

EU na ravni držav; spodbuja Evropsko 

službo za zunanje delovanje in države 

članice, naj nenehno usposabljajo in 

ozaveščajo uslužbence Evropske službe za 

zunanje delovanje in delegacij EU ter 

diplomate držav članic, da bi zagotovili, da 

smernice EU na področju človekovih 

pravic dosegajo želen učinek pri 

oblikovanju dejanskih politik na terenu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. kljub temu Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Svet opozarja na izzive, ki jih 

predstavlja izvajanje, ter posledično na 

potrebo, da se izvajanje smernic EU oceni 

na ravni držav; spodbuja Evropsko službo 

za zunanje delovanje in države članice, naj 

nenehno usposabljajo in ozaveščajo 

uslužbence Evropske službe za zunanje 

delovanje in delegacij EU ter diplomate 

držav članic, da bi zagotovili, da smernice 

19. kljub temu Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Svet opozarja na izzive, ki jih 

predstavlja izvajanje, ter posledično na 

potrebo, da se izvajanje smernic EU oceni 

na ravni držav; spodbuja Evropsko službo 

za zunanje delovanje in države članice, naj 

nenehno usposabljajo in ozaveščajo 

uslužbence Evropske službe za zunanje 

delovanje in delegacij EU ter diplomate 

držav članic, da bi zagotovili, da smernice 
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EU na področju človekovih pravic 

dosegajo želen učinek pri oblikovanju 

dejanskih politik na terenu; 

EU na področju človekovih pravic 

dosegajo želen učinek pri oblikovanju 

dejanskih politik na terenu; poziva 

Evropsko službo za zunanje delovanje in 

države članice, naj v vse tovrstne 

dejavnosti usposabljanja vključijo 

predstavnike Evropskega parlamenta in 

civilne družbe, kadar je le možno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, delegacije EU in njene posebne 

predstavnike, naj tesno sodelujejo s člani 

Odbora Evropskega parlamenta za 

zunanje zadeve pri pripravi resolucij v 

zvezi s primeri kršitev človekovih pravic, 

demokracije in pravne države; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  150 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države, kakor tudi dodelitve 

posebne vloge glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

20. poudarja, da demokratične režime ne 

določa le organizacija volitev, temveč tudi 

spoštovanje vladavine prava, svoboda 

govora, spoštovanje človekovih pravic, 

neodvisno sodstvo in nepristranska 

uprava; s tem v zvezi poudarja pomen 

nadaljnjega ukrepanja na podlagi poročil in 
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priporočil kot skladnega dela celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in ob podpori stalnih organov 

Parlamenta (vključno s skupino za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev); 

priporočil misij za opazovanje volitev, tako 

da se ta vključijo v „časovni načrt za 

demokracijo“ za posamezne države in da 

se glavnemu opazovalcu v okviru 

naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil dodeli posebna vloga, pri čemer 

bi to moralo biti skladen del celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in imeti podporo stalnih 

organov Parlamenta (vključno s skupino za 

podporo demokraciji in usklajevanje 

volitev); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države, kakor tudi dodelitve 

posebne vloge glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil kot skladnega dela celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in ob podpori stalnih organov 

Parlamenta (vključno s skupino za 

podporo demokraciji in usklajevanje 

volitev); 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v okvir sodelovanja EU s posamezno 

državo in da se glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil dodeli posebna vloga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Javier Couso Permuy 
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Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države, kakor tudi dodelitve 

posebne vloge glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil kot skladnega dela celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in ob podpori stalnih organov 

Parlamenta (vključno s skupino za 

podporo demokraciji in usklajevanje 

volitev); 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev ob podpori stalnih 

organov Parlamenta; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  153 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države, kakor tudi dodelitve 

posebne vloge glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil kot skladnega dela celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in ob podpori stalnih organov 

Parlamenta (vključno s skupino za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev); 

20. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj podpirata 

demokratične procese, začete v tretjih 

državah, in demokratične, pravne in 

politične reforme ter zagotavljata svojo 

predanost vrednotam in načelom svobode, 

enakosti, demokracije, pluralizma, pravne 

države, dobrega upravljanja in 

spoštovanja človekovih pravic; poudarja 

pomen nadaljnjega ukrepanja na podlagi 

poročil in priporočil misij za opazovanje 

volitev, tako da se ta vključijo v „časovni 

načrt za demokracijo“ za posamezne 

države in da se glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil dodeli posebna vloga, pri čemer 

bi to moralo biti skladen del celostnega 
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pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in imeti podporo stalnih 

organov Parlamenta (vključno s skupino za 

podporo demokraciji in usklajevanje 

volitev); 

 

  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  154 

Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države, kakor tudi dodelitve 

posebne vloge glavnemu opazovalcu v 

okviru naknadnega spremljanja izvajanja 

priporočil kot skladnega dela celostnega 

pristopa Parlamenta za podporo 

demokraciji in ob podpori stalnih organov 

Parlamenta (vključno s skupino za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev); 

20. poudarja pomen nadaljnjega ukrepanja 

na podlagi poročil in priporočil misij za 

opazovanje volitev, tako da se ta vključijo 

v „časovni načrt za demokracijo“ za 

posamezne države in da se glavnemu 

opazovalcu v okviru naknadnega 

spremljanja izvajanja priporočil dodeli 

posebna vloga, pri čemer bi to moralo biti 

skladen del celostnega pristopa Parlamenta 

za podporo demokraciji in imeti podporo 

stalnih organov Parlamenta (vključno s 

skupino za podporo demokraciji in 

usklajevanje volitev); opozarja, da imajo 

misije Evropske unije za opazovanje 

volitev lahko pozitivno vlogo pri 

zagotavljanju verodostojnosti EU kot 

partnerice in njene odgovornosti do 

evropskih državljanov in 

davkoplačevalcev;  

Or. fr 

Predlog spremembe  155 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. poudarja pomen zagotavljanja 

pomoči na volitvah in opazovanja volitev 

skupaj z Združenimi narodi; opozarja, da 

bi morali te misije pošiljati le v države, 

kjer demokratični procesi dejansko 

potekajo in predvsem kjer se spoštujejo 

pravice opozicije in pluralizem; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  156 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poziva EU, naj si še naprej prizadeva 

za opredelitev najboljših praks na tem 

področju, da bi podprla in utrdila procese 

demokratizacije; spodbuja razvoj tako 

orodij politike kot operativnih orodij, 

namenjenih uporabi v prednostnih 

državah, da bi podporne ukrepe za 

človekove pravice, vključno z ukrepi za 

preprečevanje konfliktov in mediacijo, na 

skladen, prožen in verodostojen način 

vključili v pristop EU; 

21. poziva EU, naj si še naprej prizadeva 

za opredelitev najboljših praks na tem 

področju; spodbuja razvoj strategij, da bi 

ukrepe za človekove pravice ter za 

preprečevanje konfliktov in mediacijo na 

skladen, prožen in verodostojen način 

vključili v pristop EU; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  157 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poziva EU, naj si še naprej prizadeva 21. poziva EU, naj si še naprej prizadeva 
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za opredelitev najboljših praks na tem 

področju, da bi podprla in utrdila procese 

demokratizacije; spodbuja razvoj tako 

orodij politike kot operativnih orodij, 

namenjenih uporabi v prednostnih državah, 

da bi podporne ukrepe za človekove 

pravice, vključno z ukrepi za preprečevanje 

konfliktov in mediacijo, na skladen, prožen 

in verodostojen način vključili v pristop 

EU; 

za opredelitev najboljših praks na tem 

področju, da bi podprla in utrdila procese 

demokratizacije; spodbuja razvoj tako 

orodij politike kot sankcij, namenjenih 

uporabi v prednostnih državah, da bi 

podporne ukrepe za človekove pravice in 

demokracijo, vključno z ukrepi za 

preprečevanje konfliktov in mediacijo, na 

skladen, prožen in verodostojen način 

vključili v pristop EU; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  158 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja, da bi morali vsi zunanji 

ukrepi EU združevati politično razsežnost, 

ki podpira pluralizem, demokracijo ter 

spoštovanje človekovih pravic, temeljnih 

pravic in vladavine prava, ter razvojno 

razsežnost, ki se osredotoča na socialno-

ekonomski napredek, vključno z 

izkoreninjenjem revščine, bojem proti 

neenakosti in osnovno potrebo po hrani; 

poudarja, da morajo programi razvojne 

pomoči EU vključevati konkretne 

reforme, da se zagotovijo spoštovanje 

človekovih pravic, preglednost, enakost 

med spoloma in boj proti korupciji v 

državah prejemnicah; ugotavlja, da je 

treba uveljavljati strožje pogoje in začasno 

prekiniti izvajanje pomoči v državah 

prejemnicah, ki očitno ne spoštujejo 

osnovnih človekovih pravic in svoboščin 

ter ne sprejemajo zakonodaje v skladu z 

mednarodnimi obveznostmi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  159 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja, da je treba politično 

tranzicijo in demokratizacijo združiti s 

spoštovanjem človekovih pravic, 

spodbujanjem pravice, preglednosti, 

odgovornosti, sprave in pravne države ter 

vzpostavitvijo demokratičnih institucij; 

poziva EU, naj sistematično podpira 

svobodno in pošteno izvoljene 

parlamente; poudarja, da je treba vlagati 

v politične dialoge med vladajočimi in 

opozicijskimi strankami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. meni, da bi moral biti pristop na 

podlagi uspešnosti „več za več“ vodilno 

načelo v odnosih EU z vsemi tretjimi 

državami, da bi morala EU partnerskim 

državam napredni status podeliti le, če 

upoštevajo jasne zahteve glede človekovih 

pravic in demokracije, in da bi ga morala 

brez omahovanja zamrzniti, če država teh 

zahtev ne izpolnjuje več; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

Tokia Saïfi, Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. opozarja, da je Evropska unija po 

arabski pomladi ponovno opredelila svojo 

sosedsko politiko do južnega Sredozemlja 

ter poudarila vlogo civilne družbe in 

načelo „več za več“, da bi razvila trdnejša 

partnerstva s svojimi sosedami in 

spremljala njihove demokratične reforme 

in prehode; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  162 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva k učinkoviti uporabi novih 

tehnologiji in svetovnega spleta, da bi 

ljudem po vsem svetu v kar največji meri 

omogočili dostop do informacij o 

človekovih pravicah in demokraciji ter o 

programih EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. pozdravlja delo v pilotnih državah, ki 

ga je do sedaj opravilo devet delegacij EU, 

22. je seznanjen z delom v pilotnih 

državah, ki ga je do sedaj opravilo devet 
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da bi izboljšali skladnost podpore 

demokraciji v zunanjih odnosih EU, kot je 

bilo naznanjeno v sklepih Sveta iz let 2009 

in 2010 ter zapisano v strateškem okviru in 

akcijskem načrtu EU za človekove pravice 

in demokracijo iz leta 2012; 

delegacij EU, da bi izboljšali skladnost v 

zunanjih odnosih EU, kot je bilo 

naznanjeno v sklepih Sveta iz let 2009 in 

2010 ter zapisano v strateškem okviru in 

akcijskem načrtu EU za človekove pravice 

in demokracijo iz leta 2012; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  164 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. pozdravlja delo v pilotnih državah, ki 

ga je do sedaj opravilo devet delegacij EU, 

da bi izboljšali skladnost podpore 

demokraciji v zunanjih odnosih EU, kot je 

bilo naznanjeno v sklepih Sveta iz let 2009 

in 2010 ter zapisano v strateškem okviru in 

akcijskem načrtu EU za človekove pravice 

in demokracijo iz leta 2012; 

22. je seznanjen z delom v pilotnih 

državah, ki ga je do sedaj opravilo devet 

delegacij EU, da bi izboljšali skladnost 

podpore demokraciji v zunanjih odnosih 

EU, kot je bilo naznanjeno v sklepih Sveta 

iz let 2009 in 2010 ter zapisano v 

strateškem okviru in akcijskem načrtu EU 

za človekove pravice in demokracijo iz leta 

2012; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj izboljšata 

usklajevanje ukrepov EU, kar zadeva 

drugo generacijo pilotnih držav, da bi 

zagotovili, da vse institucije EU sodelujejo 

in združujejo svoje strokovno znanje pri 

črtano 
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učinkovitem podpiranju demokracije v 

tretjih državah, in sicer v skladu s 

celostnim pristopom Parlamenta za 

podporo demokraciji; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  166 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj izboljšata 

usklajevanje ukrepov EU, kar zadeva 

drugo generacijo pilotnih držav, da bi 

zagotovili, da vse institucije EU sodelujejo 

in združujejo svoje strokovno znanje pri 

učinkovitem podpiranju demokracije v 

tretjih državah, in sicer v skladu s 

celostnim pristopom Parlamenta za 

podporo demokraciji; 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj izboljšata svoje 

usklajevanje z Evropskim parlamentom, 

kar zadeva drugo generacijo pilotnih držav, 

da bi zagotovili, da vse institucije EU 

sodelujejo in združujejo svoje strokovno 

znanje pri učinkovitem podpiranju 

demokracije v tretjih državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj izboljšata 

usklajevanje ukrepov EU, kar zadeva 

drugo generacijo pilotnih držav, da bi 

zagotovili, da vse institucije EU sodelujejo 

in združujejo svoje strokovno znanje pri 

učinkovitem podpiranju demokracije v 

23. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj izboljšata 

usklajevanje ukrepov EU, kar zadeva 

drugo generacijo pilotnih držav, da bi 

zagotovili, da vse institucije EU sodelujejo 

in združujejo svoje strokovno znanje pri 

učinkovitem podpiranju demokracije v 
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tretjih državah, in sicer v skladu s 

celostnim pristopom Parlamenta za 

podporo demokraciji; 

tretjih državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. čestita Evropski ustanovi za 

demokracijo za učinkovito delo na 

področju spodbujanja demokracije v 

našem sosedstvu in podpira previdno 

razširitev njenega mandata na druge 

družbe, ki si prizadevajo za 

demokratizacijo; poziva države članice, 

naj v duhu solidarnosti in zavezanosti 

zagotovijo zadostna sredstva za proračun 

Ustanove, da bi lokalnim akterjem na 

področju demokratičnih sprememb 

priskrbeli kar najbolj prožno in učinkovito 

podporo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23b. opozarja, da je širitev eno od 

najuspešnejših prizadevanj EU za 

demokratizacijo, in poudarja, da so 

pogajanja z zahodnim Balkanom še vedno 

glavni instrument pomoči tem državam, 

da oblikujejo popolnoma demokratično 
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družbo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. podpira pravično in dokončno rešitev 

konflikta v Zahodni Sahari na podlagi 

pravice zahodnosaharskega ljudstva do 

samoodločbe v skladu z ustreznimi 

resolucijami Organizacije združenih 

narodov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom 

človekovih pravic v neposredni nevarnosti 

ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za 

podpiranje zagovornikov človekovih 

pravic; 

24. je seznanjen s posebnimi sklepi Sveta 

o zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; 

Or. es 
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Predlog spremembe  172 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom 

človekovih pravic v neposredni nevarnosti 

ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za 

podpiranje zagovornikov človekovih 

pravic; 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  173 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom 

človekovih pravic v neposredni nevarnosti 
ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za 

podpiranje zagovornikov človekovih 

pravic; 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči organizacijam, 

ki dokazano spoštujejo pogodbe EU in 

branijo človekove pravice, ter jo spodbuja, 

naj razišče nove načine za podpiranje 

zagovornikov človekovih pravic; 
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Or. el 

 

Predlog spremembe  174 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom 

človekovih pravic v neposredni nevarnosti 

ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za 

podpiranje zagovornikov človekovih 

pravic; 

24. pozdravlja posebne sklepe Sveta o 

zagovornikih človekovih pravic ob deseti 

obletnici smernic EU glede zagovornikov 

človekovih pravic; poleg tega izraža 

pohvalo Komisiji za okrepljeno uporabo 

sredstev evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice za 

dodeljevanje nujne pomoči zagovornikom 

človekovih pravic v neposredni nevarnosti 

ter jo spodbuja, naj razišče nove načine za 

podpiranje zagovornikov človekovih 

pravic; v zvezi s tem opozarja na pomen 

Evropske ustanove za demokracijo 

(FEDEM) kot orodja za spodbujanje in 

zaščito borcev za demokracijo, piscev 

spletnih dnevnikov in novinarjev po vsem 

svetu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  175 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. čestita EU za njeno podpiranje 

nacionalnih in regionalnih politik za 

zaščito človekovih pravic ter poziva, naj se 

tovrstne politike razširijo na vse države, v 

katerih je to možno; spodbuja EU, naj 

poišče možnosti, s katerimi bi okrepili 
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mednarodno zaščito zagovornikov 

človekovih pravic, kot je preoblikovanje 

Deklaracije o zagovornikih človekovih 

pravic v konvencijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. obžaluje, da sta preganjanje in 

marginalizacija zagovornikov človekovih 

pravic še vedno močno razširjena po vsem 

svetu, zlasti v državah, ki ne priznavajo 

univerzalnosti človekovih pravic;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24b. ponovno poziva EU, naj uvede sistem 

za centralizirano spremljanje primerov 

zagovornikov človekovih pravic ter 

njihovo obravnavanje v okviru delegacij 

EU in držav članic, naj pomaga slediti 

ukrepom, ki se sprejmejo v posameznem 

primeru, in pozove k ukrepanju, kadar je 

to potrebno, ter naj oblikuje strategije za 

obravnavo srednjeročnih in dolgoročnih 

primerov zaprtih ali preganjanih 

zagovornikov, kadar ni opaziti nobenega 

napredka; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  178 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24c. poziva EU, naj se posebej osredotoči 

na vprašanje zaprtih zagovornikov 

človekovih pravic po svetu in na potrebo 

EU, da kolektivno okrepi ukrepe, ki bi 

zagotovili izpustitev teh posameznikov, 

tako da med drugim oblikuje notranjo 

delovno skupino Evropskega parlamenta, 

ki bi v tesnem sodelovanju s civilno 

družbo ves čas pozorno spremljala 

primere zaprtih aktivistov po vsem svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24d. poziva EU, naj omogoči nujne 

ukrepe, kot so vizumi za premestitev in 

nujni vizumi za priznane zagovornike 

človekovih pravic, ter zagotovi, da je vse 

osebje seznanjeno s postopki; meni, da 

morajo države članice olajšati izdajo 

vizumov za priznane zagovornike 

človekovih pravic, ki obiščejo nosilce 

odločanja v EU, da bi omogočile 

nadaljnjo izmenjavo mnenj o podpori 

njihovemu pomembnemu delu;  

Or. en 
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Predlog spremembe  180 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, 

da bi prispevali k izvajanju ciljev politike 

EU; 

črtano 

Or. es 

 

Predlog spremembe  181 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem načela realnega stanja, ki 

omogoča prilagajanje okoliščinam 

posamezne države, obravnavane v okviru 
človekovih pravic; v zvezi s tem spodbuja 

večstransko sodelovanje med zadevnimi 
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v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, 

da bi prispevali k izvajanju ciljev politike 

EU; 

državami ter dialog med državami 

članicami in pri njihovih odnosih s 

suverenimi tretjimi državami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  182 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, da 

bi prispevali k izvajanju ciljev politike EU; 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic, aktiviste civilne družbe, 

novinarje in odvetnike z izboljšanjem 

učinkovitosti dialogov EU o človekovih 

pravicah in s promoviranjem tematskih 

prednostnih nalog EU in smernic o 

človekovih pravicah; v zvezi s tem 

spodbuja oblikovanje kampanj, ki bi si 

prizadevale doseči tudi zagovornike 

človekovih pravic v bolj oddaljenih 

območjih tretjih držav, da bi prispevali k 

izvajanju ciljev politike EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  183 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, organizacije, ki 

dokazano spoštujejo pogodbe EU in 

branijo človekove pravice, ter aktiviste 
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dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, da 

bi prispevali k izvajanju ciljev politike EU; 

civilne družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, da 

bi prispevali k izvajanju ciljev politike EU; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  184 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči tudi zagovornike človekovih pravic 

v bolj oddaljenih območjih tretjih držav, da 

bi prispevali k izvajanju ciljev politike EU; 

25. ponovno poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ščiti 

nevladne organizacije, zagovornike 

človekovih pravic in aktiviste civilne 

družbe z izboljšanjem učinkovitosti 

dialogov EU o človekovih pravicah in s 

promoviranjem tematskih prednostnih 

nalog EU in smernic o človekovih 

pravicah; v zvezi s tem spodbuja 

oblikovanje kampanj, ki bi si prizadevale 

doseči zagovornike človekovih pravic v 

bolj oddaljenih območjih tretjih držav ter 

podpreti zagovornike, ki spodbujajo 

ekonomske in socialne pravice, kot so 

sindikalisti ali tisti, ki se borijo proti 

prilaščanju zemljišč; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 
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Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Evropsko komisijo, naj 

zagotovita, da bodo nepovratna evropska 

sredstva in drugi programi na voljo ne le 

velikim nevladnim organizacijam, temveč 

tudi za izgradnjo lokalnih zmogljivosti; 

zato poziva, naj se zmanjša upravno 

breme, obenem pa ohrani odgovornost v 

izvedbenih in računovodskih postopkih, 

ter naj se upošteva vse večji pritisk, ki ga 

na civilno družbo izvajajo represivni 

režimi; poziva k bolj pragmatičnem 

pristopu k družbam, ki prehajajo v 

demokracijo, da bi zagotovili podporo 

ustreznim organizacijam in 

posameznikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic in 

nevladnimi organizacijami vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 
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mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

in obiskovanjem zaporov; poziva k 

sistematičnemu oblikovanju in 

posodabljanju seznama političnih 

zapornikov; poudarja, da mora EU 

uporabljati javno diplomacijo, da bi 

podprla zagovornike človekovih pravic in 

pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

26. poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj se ob 

obisku tretjih držav sistematično sestaja z 

zagovorniki človekovih pravic; poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje in 

delegacije EU, naj z zagovorniki 

človekovih pravic vzpostavijo pragmatičen 

političen dialog, usmerjen v iskanje 

najboljših načinov, da se podpre okolje, 

spodbudno za njihovo delo; poziva, naj EU 

okrepi svojo dejavno diplomacijo v tretjih 

državah in okrepi položaj kontaktnih točk 

za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  188 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pristen in pragmatičen političen dialog, 

usmerjen v iskanje najboljših načinov, da 

se podpre okolje, spodbudno za njihovo 

delo; poziva, naj EU okrepi svojo dejavno 

diplomacijo v tretjih državah in okrepi 

položaj kontaktnih točk za človekove 

pravice, da bi človekove pravice vključili v 

dnevno politično delo delegacij EU, in 

sicer s sistematičnim poimenskim 

opozarjanjem na politične zapornike, 

opazovanjem sodnih procesov in 

obiskovanjem zaporov; poudarja, da mora 

EU uporabljati javno diplomacijo, da bi 

podprla zagovornike človekovih pravic in 

pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; vztraja, da bi 

se morali višji predstavniki EU, zlasti 

visoka predstavnica/podpredsednica, 

predsednik Sveta, komisarji, posebni 

predstavniki EU in vladni uslužbenci iz 

držav članic sistematično sestajati z 

zagovorniki človekovih pravic, kadar 

obiščejo države, v katerih se izvaja pritisk 

na civilno družbo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  189 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

in obiskovanjem zaporov ter vzpostavitvijo 

nadzora sodnih procesov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  190 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in delegacije EU, naj z 

zagovorniki človekovih pravic vzpostavijo 

pragmatičen političen dialog, usmerjen v 

iskanje najboljših načinov, da se podpre 

okolje, spodbudno za njihovo delo; poziva, 

naj EU okrepi svojo dejavno diplomacijo v 

tretjih državah in okrepi položaj kontaktnih 

točk za človekove pravice, da bi človekove 

pravice vključili v dnevno politično delo 

delegacij EU, in sicer s sistematičnim 

poimenskim opozarjanjem na politične 

zapornike, opazovanjem sodnih procesov 

26. poziva, naj EU okrepi svojo dejavno 

diplomacijo v tretjih državah in okrepi 

položaj kontaktnih točk za človekove 

pravice, da bi človekove pravice vključili v 

dnevno politično delo delegacij EU, in 

sicer s sistematičnim poimenskim 

opozarjanjem na politične zapornike, 

opazovanjem sodnih procesov in 

obiskovanjem zaporov; poudarja, da mora 

EU uporabljati javno diplomacijo, da bi 

podprla zagovornike človekovih pravic in 

pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 
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in obiskovanjem zaporov; poudarja, da 

mora EU uporabljati javno diplomacijo, da 

bi podprla zagovornike človekovih pravic 

in pozvala k izpustitvi zaprtih aktivistov na 

področju človekovih pravic; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  191 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. poziva visoko predstavnico EU in 

zunanje ministre EU, naj organizirajo 

letno zasedanje Sveta za zunanje zadeve, 

namenjeno razpravi o prizadevanjih EU 

za izpustitev zagovornikov človekovih 

pravic, novinarjev, političnih aktivistov in 

drugih, ki mirno uveljavljajo svoje 

pravice, ter posebno pozornost namenijo 

primerom, ki so izpostavljeni v resolucijah 

Evropskega parlamenta o kršitvah 

človekovih pravic, demokraciji in pravni 

državi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  192 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. poziva k izpustitvi vseh političnih 

zapornikov ljudstva Sahrawi;meni, da je 

treba poslancem, neodvisnim 

opazovalcem, nevladnim organizacijam in 

medijem zagotoviti dostop do ozemelj 

Zahodne Sahare; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  193 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela; 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  194 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela; 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela, in delo v 

okviru posebnih postopkov ZN; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  195 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela; 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela; vseeno 

obžaluje, da je politika na področju 

človekovih pravic, kar zadeva zunanjo 

politiko, nagnjena k sledenju modelu 

Združenih držav in Nata; 

Or. es 
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Predlog spremembe  196 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot je 

Mednarodna organizacija dela; 

27. opozarja na zavezo Parlamenta in 

njegovega Pododbora za človekove 

pravice, da bosta podpirala močan 

večstranski sistem za človekove pravice 

pod okriljem Organizacije združenih 

narodov, vključno s tretjim odborom 

generalne skupščine, Svetom za človekove 

pravice in Uradom visokega komisarja ZN 

za človekove pravice, ter delo povezanih 

specializiranih agencij ZN, kot sta 

Mednarodna organizacija dela in 

UNESCO; poudarja potrebo po večji 

preglednosti delovanja Evropske unije v 

okviru teh velikih organizacij, ki imajo 

neposreden učinek na človekove pravice; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  197 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. z obžalovanjem ugotavlja, da 

nekatere države, kot je Kitajska, sicer 

izražajo podporo univerzalnosti 

človekovih pravic, vendar obenem 

navajajo, da je treba te obravnavati v 

nacionalnem okviru ter pri tem upoštevati 

lokalno gospodarsko, kulturno, 

zgodovinsko in versko ozadje, kar 

omogoča relativno priznavanje človekovih 

pravic, to pa je v nasprotju z njihovo 
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univerzalno, nedeljivo in medsebojno 

povezano naravo; medtem ko je treba 

pohvaliti pobude, ki spodbujajo 

univerzalnost človekovih pravic, kot je 

deklaracija združenja ASEAN o 

človekovih pravicah iz leta 2012, pa te 

obenem zagovarjajo relativističen pristop 

in tako spodkopavajo spodbujanje 

človekovih pravic kot univerzalnih; poziva 

EU, naj še naprej sodeluje s temi 

državami v vseh možnih mednarodnih 

forumih in okrepi sistem ZN za človekove 

pravice, ki je ključen pri spodbujanju 

univerzalnih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  198 

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. opozarja, kako pomembne so 

odločitve Evropskega sodišča za človekove 

pravice in njihovo izvajanje v zadevnih 

državah, kar zadeva spoštovanje in 

utrjevanje človekovih pravic kot osnovnih 

vrednot in načel sistema upravljanja na 

evropski in svetovni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba 28. ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba 
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institucionalizirati prisotnost Parlamenta na 

zasedanjih generalne skupščine ZN, kot ga 

je izrazil v svoji resoluciji z dne 7. 

februarja 2013 o 22. zasedanju Sveta 

Združenih narodov za človekove pravice, 

in meni, da je treba nujno še naprej 

pošiljati delegacije Evropskega parlamenta 

na zadevna zasedanja Sveta za človekove 

pravice in generalne skupščine ZN; 

institucionalizirati prisotnost Parlamenta na 

zasedanjih generalne skupščine ZN, kot ga 

je izrazil v svoji resoluciji z dne 7. 

februarja 2013 o 22. zasedanju Sveta 

Združenih narodov za človekove pravice, 

ter meni, da je treba nujno še naprej 

pošiljati delegacije Evropskega parlamenta 

na zadevna zasedanja Sveta za človekove 

pravice in generalne skupščine ZN, in 

obžaluje, da je bila v letu 2014 ta praksa 

prekinjena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  200 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. ponovno poudarja pomen dejavnega 

sodelovanja EU v vseh mehanizmih ZN na 

področju človekovih pravic, zlasti v tretjem 

odboru generalne skupščine in Svetu za 

človekove pravice; spodbuja države članice 

EU, naj to storijo s sopokroviteljstvom in 

spodbujanjem resolucij, dejavnim 

sodelovanjem v razpravah in interaktivnih 

dialogih ter podajanjem izjav; močno 

podpira vse bolj razširjeno prakso 

medregionalnih pobud EU; 

29. ponovno poudarja pomen dejavnega 

sodelovanja držav članic pri opredelitvi 

mehanizmov ZN na področju človekovih 

pravic, zlasti v tretjem odboru generalne 

skupščine in Svetu za človekove pravice; 

spodbuja države članice EU, naj to storijo s 

sopokroviteljstvom in spodbujanjem 

resolucij, dejavnim sodelovanjem v 

razpravah in interaktivnih dialogih ter 

podajanjem izjav; močno podpira 

sodelovanje držav članic s suverenimi 

državami na tem področju; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  201 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. znova poudarja pomen učinkovitega 

sodelovanja med Evropsko službo za 

zunanje delovanje, Komisijo in državami 

članicami EU glede vprašanj na področju 

človekovih pravic; spodbuja Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj zlasti prek 

delegacij EU v New Yorku in Ženevi 

poveča usklajenost EU s pravočasnimi in 

konkretnimi posvetovanji, da bi stališče 

Unije predstavili enotno; 

30. znova poudarja pomen učinkovitega 

sodelovanja med Evropsko službo za 

zunanje delovanje, Komisijo, Evropskim 

parlamentom in državami članicami EU 

glede vprašanj na področju človekovih 

pravic; spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj zlasti prek delegacij 

EU v New Yorku in Ženevi poveča 

usklajenost EU s pravočasnimi in 

konkretnimi posvetovanji, da bi stališče 

Unije predstavili enotno; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  202 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. opozarja na pomen delovanja 

Evropske unije v okviru Organizacije za 

varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), 

ko se ta pripravlja na oceno svojih 

dosežkov v 40 letih svojega obstoja; poziva 

h krepitvi povezav EU z OVSE in Svetom 

Evrope; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  203 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. opozarja tudi na pomen dela Sveta 
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Evrope na tem področju in potrebo po 

tem, da Evropska unija – v skladu s 

Pogodbama – čim prej pristopi k Evropski 

konvenciji o človekovih pravicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  204 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. poziva Združene narode, naj v okviru 

misije ZN za Zahodno Saharo 

(MINURSO) vzpostavijo mednarodni 

mehanizem za nadzor nad spoštovanjem 

človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, 

ter pri zagotavljanju pravice za žrtve 

vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in 

genocida; ostaja pozoren na kakršne koli 

poskuse spodkopavanja njegove 

legitimnosti ali neodvisnosti; poziva EU in 

države članice EU, naj sodelujejo s 

Sodiščem ter mu zagotavljajo močno 

diplomatsko in politično podporo v 
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dvostranskih odnosih in v vseh forumih, 

vključno z ZN; je zaskrbljen, ker številni 

nalogi za prijetje še niso izvršeni, vključno 

s tistimi, ki zadevajo sudanskega 

predsednika Omarja Al Bashirja; meni, da 

je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut, vendar obžaluje, 

da letos tega statuta ni ratificirala nobena 

država; spodbuja EU in države članice 

EU, naj si še bolj prizadevajo spodbujati 

ratifikacijo in izvajanje rimskega statuta, 

da bi razširili dostop do pravice za žrtve 

hudih kaznivih dejanj po mednarodnem 

pravu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, 

ter pri zagotavljanju pravice za žrtve 

vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in 

genocida; ostaja pozoren na kakršne koli 

poskuse spodkopavanja njegove 

legitimnosti ali neodvisnosti; poziva EU in 

države članice EU, naj sodelujejo s 

Sodiščem ter mu zagotavljajo močno 

diplomatsko in politično podporo v 

dvostranskih odnosih in v vseh forumih, 

vključno z ZN; je zaskrbljen, ker številni 

nalogi za prijetje še niso izvršeni, vključno 

s tistimi, ki zadevajo sudanskega 
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predsednika Omarja Al Bashirja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; 

meni, da je naraščanje števila držav 

pogodbenic pomemben korak k večji 

univerzalnosti tega sodišča; pozdravlja 

dejstvo, da je Slonokoščena obala 

februarja 2013 ratificirala rimski statut; 

 

32. pogojuje svojo podporo 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo vse suverene države, s 

spoštovanjem načela subsidiarnosti, tj. z 

omejevanjem na zadeve, za katere se 

izkaže, da država, iz katere prihaja storilec 

kaznivega dejanja, v njih ni sposobna 

razsoditi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  208 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 
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pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; poziva države članice EU kot 

države podpisnice rimskega statuta 

Mednarodnega kazenskega sodišča, naj 

zagotovijo, da bo slednje imelo potrebne 

vire za pošteno in učinkovito izvrševanje 

svojega mandata; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, 

ter pri zagotavljanju pravice za žrtve 

vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in 

genocida; ostaja pozoren na kakršne koli 

poskuse spodkopavanja njegove 

legitimnosti ali neodvisnosti; poziva EU in 

države članice EU, naj sodelujejo s 

Sodiščem ter mu zagotavljajo močno 

diplomatsko in politično podporo, tudi v 

ZN; poziva EU, države članice in posebne 

predstavnike EU, naj se dejavno 

zavzemajo za Mednarodno kazensko 

sodišče, izvajanje njegovih odločb in boj 

proti nekaznovanosti za kazniva dejanja iz 

rimskega statuta; meni, da je naraščanje 

števila držav pogodbenic pomemben korak 

k večji univerzalnosti tega sodišča; 

pozdravlja dejstvo, da je Slonokoščena 

obala februarja 2013 ratificirala rimski 

statut; 



 

PE544.314v01-00 118/279 AM\1043088SL.doc 

SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  210 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja legitimnosti Sodišča in 

poziva EU, naj države, ki še niso 

ratificirale rimskega statuta, spodbudi, da 

to storijo; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  211 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, 

ter pri zagotavljanju pravice za žrtve 

vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in 

genocida; ostaja pozoren na kakršne koli 

poskuse spodkopavanja njegove 

legitimnosti ali neodvisnosti; poziva EU in 
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Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 
države članice EU, naj sodelujejo s 

Sodiščem ter mu zagotavljajo močno 

diplomatsko in politično podporo v 

dvostranskih odnosih in v vseh forumih, 

vključno z ZN; je zaskrbljen, ker številni 

nalogi za prijetje še niso izvršeni, vključno 

s tistimi, ki zadevajo sudanskega 

predsednika Omarja Al Bashirja;ponovno 

poziva k imenovanju posebnega 

predstavnika EU za mednarodno 

pravosodje in mednarodno humanitarno 

pravo, da bi slednjima zagotovili vplivnost 

in prepoznavnost, ki si ju zaslužita, da bi 

učinkovito spodbujali program EU ter da 

bi v vse zunanje politike EU vključili 

zavezanost EU boju proti nekaznovanosti 

in zavezanost Mednarodnemu 

kazenskemu sodišču; poziva delegacije 

EU in držav članic ter posebne 

predstavnike EU, naj se dejavno 

zavzemajo za Mednarodno kazensko 

sodišče, izvajanje njegovih odločb in boj 

proti nekaznovanosti za kazniva dejanja iz 

rimskega statuta;meni, da je naraščanje 

števila držav pogodbenic pomemben korak 

k večji univerzalnosti tega sodišča; 

pozdravlja dejstvo, da je Slonokoščena 

obala februarja 2013 ratificirala rimski 

statut; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost; 

ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 

32. ponovno izraža svojo popolno podporo 

delu Mednarodnega kazenskega sodišča v 

okviru njegove vloge pri odpravi 

nekaznovanja storilcev najhujših kaznivih 

dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost 

ter ostaja pozoren na kakršne koli poskuse 
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spodkopavanja njegove legitimnosti; meni, 

da je naraščanje števila držav pogodbenic 

pomemben korak k večji univerzalnosti 

tega sodišča; pozdravlja dejstvo, da je 

Slonokoščena obala februarja 2013 

ratificirala rimski statut; 

 

spodkopavanja njegove legitimnosti; 

opozarja na njegovo bistveno vlogo v 

dvojnem postopku pravice in sprave; 

meni, da je naraščanje števila držav 

pogodbenic pomemben korak k večji 

univerzalnosti tega sodišča; pozdravlja 

dejstvo, da je Slonokoščena obala februarja 

2013 ratificirala rimski statut; 

 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  213 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. ponovno poziva k imenovanju 

posebnega predstavnika EU za 

mednarodno pravosodje in mednarodno 

humanitarno pravo, da bi slednjima 

zagotovili vplivnost in prepoznavnost, ki si 

ju zaslužita, da bi učinkovito spodbujali 

program EU ter v vse zunanje ukrepe EU 

vključili boj proti nekaznovanosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32b. ponovno poziva k imenovanju 

posebnega predstavnika EU za 

mednarodno pravosodje in mednarodno 

humanitarno pravo, da bi slednjima 

zagotovili vplivnost in prepoznavnost, ki si 
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ju zaslužita, da bi učinkovito spodbujali 

program EU na tem področju ter v 

zunanje ukrepe in politike EU vključili 

zavezanost mednarodnemu pravosodju, 

vključno z Mednarodnim kazenskim 

sodiščem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  215 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. poziva EU in njene države članice, 

naj sodelujejo s Sodiščem ter v vseh 

forumih, vključno z ZN, odločno pozivajo 

k doslednemu in tesnemu sodelovanju z 

Mednarodnim kazenskim sodiščem in k 

boju proti nekaznovanosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  216 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. poziva države članice EU, naj 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

zagotovijo potrebna sredstva; poudarja, 

kako pomembno je ozaveščanje in 

obveščanje javnosti, vključno s 

spodbujanjem pravic žrtev, ter 

zagotavljanje ustrezne diplomatske in 

finančne podpore za te dejavnosti; 

spodbuja EU, naj nadaljuje z 

zagotavljanjem pomoči mednarodnemu 

kazenskemu pravosodju in 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču, tudi 

s podpiranjem akterjev civilne družbe prek 

evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice (EIDHR); 

Or. en 
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Predlog spremembe  217 

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. obžaluje, da rimski statut 

Mednarodnega kazenskega sodišča v novi 

uredbi o splošnem sistemu preferencialov 

(GSP) še ni na seznamu konvencij, 

potrebnih za pridobitev statusa GSP+; 

ugotavlja, da je med državami prosilkami 

za GSP+ več takšnih, ki niso pogodbenice 

omenjenega statuta oziroma ga niso 

ratificirale (npr. Armenija, Pakistan); 

znova priporoča, da se rimski statut doda 

na prihodnji seznam konvencij; 

33. obžaluje, da rimski statut 

Mednarodnega kazenskega sodišča v novi 

uredbi o splošnem sistemu preferencialov 

(GSP) še ni na seznamu konvencij, 

potrebnih za pridobitev statusa GSP+; 

ugotavlja, da je med državami prosilkami 

za GSP+ več takšnih, ki niso pogodbenice 

omenjenega statuta oziroma ga niso 

ratificirale; znova priporoča, da se rimski 

statut doda na prihodnji seznam konvencij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  218 

Jaromír Štětina 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. ob prihajajoči stoti obletnici 

armenskega genocida vse države članice 

EU poziva, naj ga pravno priznajo ter jih 

skupaj z evropskimi institucijami poziva, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

armenskega genocida; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj širi dobre prakse o 

pravicah, zaščiti in podpiranju žrtev 

zločinov in nasilja v tretjih državah ter naj 

si izmenja protikorupcijske politike s 

tretjimi državami, saj korupcija pogosto 

omogoča nekaznovanost in povzroča 

krivico žrtvam; 

Or. en 

Predlog spremembe  220 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34b. poziva k imenovanju posebnega 

predstavnika EU za mednarodno 

pravosodje in mednarodno humanitarno 

pravo, da bi pomagal oblikovati in 

spodbujati program EU na teh področjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. znova izraža odločno nasprotovanje 

smrtni kazni ter Evropsko unijo in države 

članice spodbuja, naj še naprej prednostno 

zastopajo politiko, katere namen je odprava 

smrtne kazni po vsem svetu; poziva 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

35. izraža priznanje EU, ker posreduje 

jasno in usklajeno sporočilo na področju 

boja za odpravo smrtne kazni, ker je to 

postala ena glavnih prednostnih nalog 

njene zunanje politike in ker si je 

zagotovila pravne instrumente, ki ji 
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še naprej posveča pozornost dogodkom v 

vseh državah po svetu in uporabi vsa 

sredstva vpliva, ki so ji na voljo; 

omogočajo uresničevanje njenih 

političnih ciljev; znova izraža odločno 

nasprotovanje smrtni kazni ter Evropsko 

unijo in države članice spodbuja, naj še 

naprej prednostno zastopajo politiko, 

katere namen je odprava smrtne kazni po 

vsem svetu; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej posveča 

pozornost dogodkom v vseh državah po 

svetu in uporabi vsa sredstva vpliva, ki so 

ji na voljo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  222 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. brez zadržkov podpira osnutek 

resolucije tretjega odbora Generalne 

skupščine Združenih narodov A/C 

3/69/L.51/Rev.1 o moratoriju na uporabo 

smrtne kazni, ki bo decembra 2014 

predstavljen Generalni skupščini 

Združenih narodov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  223 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. poziva EU, naj si v okviru 

sodelovanja in diplomacije še naprej 

prizadeva za odpravo smrtne kazni v vseh 

možnih forumih po svetu, v skladu s 
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smernicami EU o smrtni kazni, ter tudi 

zagotovi, da se pri vsaki osebi, ki ji grozi 

usmrtitev, v celoti spoštuje pravica do 

poštenega sojenja in da se priznanja ne 

poskušajo izsiliti z mučenjem ali 

drugačnim slabim ravnanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 

ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev na Kitajskem in v Iranu, 

ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, 

Kuvajtu, Nigeriji in Vietnamu v letu 2013 

ter velikega povečanja poročanih usmrtitev 

v Iraku in Saudovi Arabiji; 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 

ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev na Kitajskem in v Iranu, 

ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, 

Nigeriji in Vietnamu v letu 2013 ter 

velikega povečanja poročanih usmrtitev v 

Iraku; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  225 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 
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ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev na Kitajskem in v Iranu, 

ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, 

Kuvajtu, Nigeriji in Vietnamu v letu 2013 

ter velikega povečanja poročanih usmrtitev 

v Iraku in Saudovi Arabiji; 

ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev na Kitajskem in v Iranu, 

ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, 

Kuvajtu, Nigeriji in Vietnamu v letu 2013, 

usmrtitev mladoletnikov v Iranu, Saudovi 

Arabiji in Jemnu v letu 2013 ter velikega 

povečanja poročanih usmrtitev v Iraku in 

Saudovi Arabiji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 

ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev na Kitajskem in v Iranu, 

ponovne uvedbe usmrtitev v Indoneziji, 

Kuvajtu, Nigeriji in Vietnamu v letu 2013 

ter velikega povečanja poročanih usmrtitev 

v Iraku in Saudovi Arabiji; 

36. izraža zaskrbljenost zaradi poročanega 

porasta števila usmrtitev po svetu v letu 

2013 v primerjavi z letom poprej, kljub 

temu, da se usmrtitve izvajajo v vse 

manjšem številu držav; poziva EU, naj 

ustrezno ukrepa glede še vedno visokega 

števila usmrtitev v Združenih državah, na 

Kitajskem in v Iranu, ponovne uvedbe 

usmrtitev v Indoneziji, Kuvajtu, Nigeriji in 

Vietnamu v letu 2013 ter velikega 

povečanja poročanih usmrtitev v Iraku in 

Saudovi Arabiji; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  227 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. opozarja na ponovno sproženo 

razpravo v Združenih državah Amerike 

črtano 
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glede arbitrarnosti smrtne kazni, katere 

narava dopušča številne napake, 

kampanjo za prekinitev toka snovi, ki se 

uporabljajo za izvrševanje smrtne kazni, iz 

Evrope v Združene države Amerike ter 

dejstvo, da je zvezna država Maryland leta 

2013 odpravila smrtno kazen; spodbuja 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnega 

predstavnika EU za človekove pravic e in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

sodelujejo z zveznimi in državnimi 

oblastmi Združenih držav Amerike, da bi 

pospešili odpravo smrtne kazni v ZDA, 

kjer je bilo leta 2013 vseh 80 smrtnih 

kazni izrečeno v 2 % okrajev v celotni 

državi, vseh 39 usmrtitev pa je bilo 

izvedenih v približno 1 % vseh okrajev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. opozarja na ponovno sproženo 

razpravo v Združenih državah Amerike 

glede arbitrarnosti smrtne kazni, katere 

narava dopušča številne napake, kampanjo 

za prekinitev toka snovi, ki se uporabljajo 

za izvrševanje smrtne kazni, iz Evrope v 

Združene države Amerike ter dejstvo, da je 

zvezna država Maryland leta 2013 

odpravila smrtno kazen; spodbuja 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnega predstavnika 

EU za človekove pravic e in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj sodelujejo 

z zveznimi in državnimi oblastmi 

Združenih držav Amerike, da bi pospešili 

37. pozdravlja ponovno sproženo razpravo 

v Združenih državah Amerike glede 

arbitrarnosti smrtne kazni, katere narava 

dopušča številne napake, kampanjo za 

prekinitev toka snovi, ki se uporabljajo za 

izvrševanje smrtne kazni, iz Evrope v 

Združene države Amerike ter dejstvo, da je 

zvezna država Maryland leta 2013 

odpravila smrtno kazen; spodbuja 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnega predstavnika 

EU za človekove pravic e in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj sodelujejo 

z zveznimi in državnimi oblastmi 

Združenih držav Amerike, da bi pospešili 
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odpravo smrtne kazni v ZDA, kjer je bilo 

leta 2013 vseh 80 smrtnih kazni izrečeno v 

2 % okrajev v celotni državi, vseh 39 

usmrtitev pa je bilo izvedenih v približno 1 

% vseh okrajev; 

odpravo smrtne kazni v ZDA ter da bi na 

mednarodni ravni okrepili čezatlantsko 

sodelovanje pri verodostojnem 

spodbujanju človekovih pravic, 

mednarodnega pravosodja in 

demokracije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. opozarja na ponovno sproženo 

razpravo v Združenih državah Amerike 

glede arbitrarnosti smrtne kazni, katere 

narava dopušča številne napake, kampanjo 

za prekinitev toka snovi, ki se uporabljajo 

za izvrševanje smrtne kazni, iz Evrope v 

Združene države Amerike ter dejstvo, da je 

zvezna država Maryland leta 2013 

odpravila smrtno kazen; spodbuja 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnega predstavnika 

EU za človekove pravic e in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj sodelujejo 

z zveznimi in državnimi oblastmi 

Združenih držav Amerike, da bi pospešili 

odpravo smrtne kazni v ZDA, kjer je bilo 

leta 2013 vseh 80 smrtnih kazni izrečeno v 

2 % okrajev v celotni državi, vseh 39 

usmrtitev pa je bilo izvedenih v približno 1 

% vseh okrajev; 

37. opozarja na ponovno sproženo 

razpravo v Združenih državah Amerike 

glede arbitrarnosti smrtne kazni, katere 

narava dopušča številne napake, učinke 

kampanje za prekinitev toka snovi, ki se 

uporabljajo za izvrševanje smrtne kazni, iz 

Evrope v Združene države Amerike ter 

dejstvo, da je zvezna država Maryland leta 

2013 odpravila smrtno kazen; spodbuja 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnega predstavnika 

EU za človekove pravic e in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj sodelujejo 

z zveznimi in državnimi oblastmi 

Združenih držav Amerike, da bi pospešili 

odpravo smrtne kazni v ZDA, kjer je bilo 

leta 2013 vseh 80 smrtnih kazni izrečeno v 

2 % okrajev v celotni državi, vseh 39 

usmrtitev pa je bilo izvedenih v približno 1 

% vseh okrajev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  230 

Javier Couso Permuy 
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Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. spodbuja Komisijo, naj izkoristi novo 

prožnost, ki jo ponuja evropski instrument 

za demokracijo in človekove pravice, da bi 

raziskala nove načine za prizadevanje za 

odpravo smrtne kazni in za podpiranje 

ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju 

izrekanja in izvrševanja smrtnih kazni; 

38. spodbuja Komisijo, naj podpre ukrepe, 

ki so namenjeni preprečevanju izrekanja in 

izvrševanja smrtnih kazni; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  231 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. poudarja, da mora EU še naprej 

spremljati pogoje, v katerih se izvajajo 

usmrtitve v tistih državah, ki še izvajajo 

smrtno kazen, ter podpreti pravne in 

ustavne reforme v smeri celovite in 

popolne odprave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. je trdno prepričan, da je smrtna 

kazen kot kršitev pravice do osebne 

nedotakljivosti in človekovega 
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dostojanstva neskladna s prepovedjo 

okrutnega, nečloveškega ali 

poniževalnega kaznovanja po 

mednarodnem pravu, ter poziva Evropsko 

službo za zunanje delovanje in države 

članice, naj formalno priznajo to 

neskladje in ustrezno prilagodijo politiko 

EU glede smrtne kazni; poudarja, da je 

treba smernice EU o smrtni kazni oziroma 

o mučenju razumeti kot horizontalne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  233 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

glede na vse večje število nedavnih poročil 

o razširjeni praksi mučenja in zlorab po 

vsem svetu okrepita prizadevanja EU v 

boju proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 

ravnanju; 

39. poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

glede na vse večje število nedavnih poročil 

o razširjeni praksi mučenja in zlorab po 

vsem svetu okrepita prizadevanja EU v 

boju proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 

ravnanju; pozdravlja predlog uredbe 

Komisije z dne 14. januarja 2014 o 

spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 

1236/2005 o trgovini z določenim blagom, 

ki bi se lahko uporabilo za izvršitev 

smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, 

nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 

kaznovanje, kar je odziv na njegovo 

resolucijo z dne 17. junija 2010; poudarja, 

da se bo s to revizijo trgovina ponovno 

potrdila kot orodje, ki prispeva k 

razširjanju vrednot Evropske unije in 

varstvu človekovih pravic na 

mednarodnem prizorišču; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  234 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

glede na vse večje število nedavnih poročil 

o razširjeni praksi mučenja in zlorab po 

vsem svetu okrepita prizadevanja EU v 

boju proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 

ravnanju; 

39. poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

glede na nenehna poročila o razširjeni 

praksi mučenja in zlorab po vsem svetu 

okrepita prizadevanja EU v boju proti 

mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 

poniževalnim kaznim ali ravnanju; 

ponovno izraža zaskrbljenost, ker ukrepi 

EU na tem področju še zdaleč ne 

zadoščajo in ne izpolnjujejo njenih zavez v 

okviru smernic EU o mučenju; posebej 

poziva k večji podpori EU za vzpostavitev 

in krepitev nacionalnih in regionalnih 

mehanizmov za preprečevanje mučenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. opozarja, da lahko sistematično 

mučenje ali mučenje v velikem obsegu v 

skladu s členoma 7 in 8 rimskega statuta 

Mednarodnega kazenskega sodišča 

predstavlja vojni zločin ali zločin proti 

človeštvu; poudarja, da se z načelom 

odgovornosti zaščititi mednarodni 

skupnosti nalaga posebna odgovornost, ki 

jo je dolžna sprejeti; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  236 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljata Odbor Združenih narodov proti 

mučenju in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in države članice, naj 

razvijejo bolj učinkovit načrt izvajanja 

smernic EU glede mučenja in drugih 

krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 

ali ravnanja; 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljata Odbor Združenih narodov proti 

mučenju in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje, zlasti delegacije EU in 

države članice, še posebej njihova 

veleposlaništva na terenu, naj razvijejo 

bolj učinkovit načrt izvajanja smernic EU 

glede mučenja in drugih krutih, 

nečloveških ali poniževalnih kazni ali 

ravnanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljata Odbor Združenih narodov 

proti mučenju in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljajo Odbor Združenih narodov 

proti mučenju, pododbor, ustanovljen v 

okviru izbirnega protokola Konvencije ZN 
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izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in države članice, naj 

razvijejo bolj učinkovit načrt izvajanja 

smernic EU glede mučenja in drugih 

krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 

ali ravnanja; 

proti mučenju, in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  238 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljata Odbor Združenih narodov proti 

mučenju in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in države članice, naj 

razvijejo bolj učinkovit načrt izvajanja 

smernic EU glede mučenja in drugih 

krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 

ali ravnanja; 

40. spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj posveča posebno pozornost 

sklepom za posamezne države, ki jih 

pripravljata Odbor Združenih narodov proti 

mučenju in Odbor Sveta Evrope za 

preprečevanje mučenja, ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in države članice, naj 

razvijejo bolj učinkovit načrt izvajanja 

smernic EU glede mučenja in drugih 

krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 

ali ravnanja; poziva EU in države članice, 

naj poostrijo nadzor nad trgovino z 

blagom, ki bi se lahko uporabilo za 

mučenje ali nečloveško in poniževalno 

ravnanje, ter nadzor nad izvozom 

tehnologije in blaga z dvojno rabo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  239 

Kinga Gál 
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Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. poudarja, da so člani ranljivih 

skupin, kot so etnične, jezikovne ali verske 

skupine, med pridržanjem pogosteje 

izpostavljeni mučenju ali slabemu 

ravnanju, zato potrebujejo posebno 

pozornost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  240 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. poudarja, da bi morale EU in njene 

države članice zagotoviti, da njihove 

notranje prakse sledijo njihovim 

priporočilom za tretje države v skladu s 

širšimi prizadevanji EU in držav članic za 

zagotovitev večje skladnosti med 

notranjim in zunanjim delovanjem na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. obžaluje, da evropska podjetja 

izvažajo proizvode in orožje, ki se lahko 

uporabljajo za mučenje in drugo okrutno, 
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nečloveško ali poniževalno ravnanje ali 

kaznovanje, med drugim tudi v okviru 

zatiranja demonstracij; v zvezi s tem 

podpira postopek revizije Uredbe (ES) 

št. 1236/2005; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  242 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. ponovno poziva EU, naj uporabi 

obstoječa določila o človekovih pravicah v 

dvostranskih in večstranskih sporazumih, 

da bi zagotovila zaščito civilne družbe in 

zagovornikov človekovih pravicah, pri 

čemer naj izrecno poudari potrebo po 

neodvisni civilni družbi kot predpogoju za 

boj proti korupciji, dobro upravljanje, 

učinkovit razvoj in izgradnjo miru ter 

zagotovi vključevanje civilne družbe na 

vseh ustreznih ravneh dialoga v okviru 

struktur sporazumov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. ponovno poudarja, kako pomembni 

so učinkoviti mehanizmi za nadzor izvoza 

določenih zdravil, ki jih je mogoče 

uporabiti za usmrtitve, in opreme, ki jo je 

mogoče uporabiti za mučenje; poziva 



 

PE544.314v01-00 138/279 AM\1043088SL.doc 

SL 

Komisijo, naj odpravi preostale 

pomanjkljivosti v uredbi z uvedbo 

vseobsegajoče klavzule o končni uporabi, 

ki bi prepovedovala izvoz vseh zdravil, ki 

bi se lahko uporabljala za mučenje ali 

usmrtitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  244 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. poziva EU in države članice, naj si 

prizadevajo za ratifikacijo Mednarodne 

konvencije o zaščiti vseh oseb pred 

prisilnim izginotjem z 

dne 20. decembra 2006 s strani vseh 

tretjih držav; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  245 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40b. poziva EU, naj še naprej v celoti 

podpira delo zadevnih nevladnih 

organizacij, da bi se borila proti mučenju 

ter drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali 

ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, in 

ohranja stalen dialog z njimi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  246 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40 c. spodbuja EU, naj še naprej financira 

projekte za izboljšanje usposabljanja 

osebja in razmer v prostorih za pridržanje 

ter še naprej podpira rehabilitacijske 

centre za žrtve mučenja po vsem svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40 d. poudarja, da mora EU okrepiti svojo 

zakonodajo, da bi državam članicam 

omogočila prepoved trgovanja z novimi 

napravami in tehnologijami, ki jih je 

mogoče praktično uporabiti le za mučenje 

posameznikov, slabo ravnanje z njimi in 

njihovo usmrtitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  248 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Človekove pravice v trgovinskih in drugih 

mednarodnih sporazumih EU 

Človekove pravice v trgovinskih, 

stabilizacijskih in pridružitvenih ter drugih 
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mednarodnih sporazumih EU 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  249 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU 

sklepa s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. poudarja, da klavzule o demokraciji in 

človekovih pravicah niso bile uspešno 

vključene v sporazume o prosti trgovini, ki 

jih je Evropska unija sklenila s tretjimi 

državami, saj se praktično ne upoštevajo, 

hkrati pa so ti sporazumi omogočili celo 

kršitve temeljnih ekonomskih in socialnih 

pravic, siromašenje zadevnih prebivalcev 

in prisvajanje virov s strani 

nadnacionalnih podjetij; meni, da je poleg 

izvajanja teh klavzul treba vzpostaviti 

nova sodelovanja, ki bodo omogočala 

gospodarski in socialni razvoj tretjih držav 

ob upoštevanju potreb prebivalstva; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  250 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih je EU 

sklenila oziroma jih bo sklenila s tretjimi 

državami, vključno s trgovinskimi 

sporazumi, in poziva k učinkovitemu 

spremljanju njihovega izvajanja ter 
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človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

poročanju o vidikih človekovih pravic 

ustreznemu odboru Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  251 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi in naložbenimi sporazumi, in 

poziva k učinkovitemu spremljanju 

njihovega izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  252 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju zavezujočih in izvršljivih 

določil o človekovih pravicah, o katerih se 

ni mogoče pogajati, v vse mednarodne 

sporazume, ki jih EU sklepa s tretjimi 

državami, vključno s trgovinskimi 

sporazumi; vztraja, da je treba takšna 

določila razlagati v skladu z zakoni o 

človekovih pravicah, ter poudarja, kako 

pomembno je vključevanje ustreznih 
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mehanizmov za zaščito, spremljanje in 

pritožbe ter pravnih sredstev, ki 

prizadetim posameznikom in skupinam 

omogočajo popravo krivic ob 

kršitvah;poziva k izboljšanju posvetovanj 

z Evropski parlamentom v zgodnji fazi 

pogajanj o trgovinskih in naložbenih 

sporazumih, učinkovitemu spremljanju 

izvajanja določil o človekovih pravicah ter 

poročanju o vidikih človekovih pravic 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  253 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi; vseeno obžaluje, 

da je trditev, da so sporazumi pogojeni s 

spoštovanjem človekovih pravic, le 

propaganda, saj ni vzpostavljeno 

učinkovito spremljanje njihovega 

izvajanja; poziva, naj se ustreznemu 

odboru Parlamenta pošiljajo poročila o 

vidikih človekovih pravic v okviru 

sporazumov, pri tem pa zavrača nalaganje 

sankcij tretjim državam s strani EU, da bi 

ta ne glede na humanitarne razmere 

zaščitila svoje geopolitične in gospodarske 

interese; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  254 

Marielle de Sarnez 
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Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. poziva Evropsko unijo, naj poskrbi, da 

trgovinski sporazumi, sklenjeni s tretjimi 

državami, spodbujajo njihov gospodarski 

in socialni razvoj ter zagotavljajo dobro 

upravljanje njihovih naravnih virov, zlasti 

zemlje in vode; ponovno poziva k 

sistematičnemu vključevanju določil o 

človekovih pravicah v mednarodne 

sporazume, ki jih EU sklepa s tretjimi 

državami, vključno s trgovinskimi 

sporazumi, in poziva k učinkovitemu 

spremljanju njihovega izvajanja ter 

poročanju o vidikih človekovih pravic 

ustreznemu odboru Parlamenta; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  255 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

41. ponovno poziva k sistematičnemu 

vključevanju določil o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume, ki jih EU sklepa 

s tretjimi državami, vključno s 

trgovinskimi, stabilizacijskimi in 

pridružitvenimi sporazumi, in poziva k 

učinkovitemu spremljanju njihovega 

izvajanja ter poročanju o vidikih 

človekovih pravic ustreznemu odboru 

Parlamenta; 

Or. bg 
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Predlog spremembe  256 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. poziva Evropsko unijo, naj razmisli o 

tem, da bi kot referenčno točko v teh 

sporazumih uporabila evropski model 

socialnega dialoga in spoštovanje 

standardov Mednarodne organizacije dela 

glede zaposlovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. med drugim meni, da potrebujemo 

mehanizme za predhodni nadzor, ki bi se 

uporabljali pred sklenitvijo okvirnega 

sporazuma in s katerimi bi bila – kot 

temeljno značilnostjo sporazuma – 

pogojena njegova sklenitev, ter 

mehanizme za naknadni nadzor s 

konkretnimi posledicami za kršenje 

omenjenih klavzul, ki bi vključevale tudi 

prekinitev sporazuma; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  258 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 



 

AM\1043088SL.doc 145/279 PE544.314v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. opozarja, da trgovinska politika 

Evropske unije prispeva k uresničevanju 

glavnih ciljev Evropske unije in da se v 

skladu s členom 207 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije izvaja „v okviru načel in 

ciljev zunanjega delovanja Unije“, v 

skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski 

uniji pa mora prispevati zlasti „k miru, 

varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, 

solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju 

med narodi, prosti in pravični trgovini, 

odpravi revščine in varstvu človekovih 

pravic, predvsem pravic otrok, kakor tudi 

k doslednemu spoštovanju in razvoju 

mednarodnega prava, zlasti k spoštovanju 

načel Ustanovne listine Združenih 

narodov“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  259 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41b. poziva Evropsko komisijo, naj pri 

pripravi svoje prihodnje trgovinske 

strategije upošteva pomembno vlogo 

trgovine in mednarodnih sporazumov pri 

spodbujanju človekovih pravic na 

mednarodnem prizorišču; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  260 

Tokia Saïfi 
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Predlog resolucije 

Odstavek 41 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41c. odločno poudarja potrebo po 

nadaljnjem sodelovanju in dialogu na 

večstranski ravni med Evropsko unijo ter 

zlasti Svetovno trgovinsko organizacijo in 

Združenimi narodi na področju 

človekovih pravic, da se zagotovi 

večstranski trgovinski okvir, ki prispeva k 

spoštovanju človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  261 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41d. ponovno poudarja, da je bil splošni 

sistem preferencialov oblikovan na 

podlagi predpostavke, da države 

upravičenke spoštujejo načela 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in temeljne standarde delovnega 

prava, ter vključuje posebno shemo 

dodatnih tarifnih preferencialov za 

spodbujanje ratifikacije in učinkovitega 

izvajanja glavnih mednarodnih konvencij 

o človekovih in delovnopravnih pravicah, 

okoljski zaščiti in dobrem upravljanju; 

opozarja, da bi lahko nespoštovanje 

pogojev vodilo do prekinitve trgovinskega 

režima; opozarja na pomen rednega 

spremljanja in ocenjevanja izvajanja 

mednarodnih konvencij v državah, ki so 

upravičene do splošnega sistema 

preferencialov GSP+; 

Or. fr 



 

AM\1043088SL.doc 147/279 PE544.314v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  262 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41e. pozdravlja dejstvo, da je 

s 1. januarjem 2014 začel veljati 

revidirani sistem GSP; opozarja, da se je 

GSP+ ohranil v splošnem sistemu 

preferencialov in da od držav, ki zaprosijo 

za upravičenost do GSP+, zahteva, da se 

zavežejo popolnemu sodelovanju z 

mednarodnimi organizacijami, kar zadeva 

spoštovanje mednarodnih konvencij o 

človekovih pravicah in pravicah delavcev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  263 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. poudarja, kako pomembno je, da 

Evropska komisija poda pristno, 

pregledno in vključujočo oceno razmer na 

področju človekovih pravic v tretjih 

državah, za katere veljajo preferencialni 

trgovinski režimi, zlasti v okviru 

revidirane sheme GSP+; poziva Komisijo, 

naj zagotovi tehnično in finančno pomoč 

nacionalnim organom in akterjem civilne 

družbe, da bi pripomogli k izpolnjevanju 

in spremljanju zavez, sprejetih v okviru 

teh shem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  264 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41 b. poudarja obveznost EU, določeno v 

Pogodbi, da zagotovi, da so vse njene 

zunanje politike in dejavnosti zasnovane 

in se izvajajo tako, da utrjujejo in 

podpirajo človekove pravice in načelo 

pravne države; s tem v zvezi poziva EU, 

naj znatno izboljša metodologijo, obseg in 

kakovost predhodnih in naknadnih ocen 

učinka svojih trgovinskih in naložbenih 

sporazumov na človekove pravice, zlasti s 

pristnim posvetovanjem s civilno družbo; 

poziva EU, naj razišče načine, s katerimi 

bi omogočila ustrezne mehanizme 

izvrševanja in pravna sredstva, ki bodo na 

voljo prizadetemu prebivalstvu in 

njegovim predstavnikom v primerih, ko 

politike ali dejavnosti EU povzročajo 

kršitve človekovih pravic ali k njim 

pripomorejo oziroma kadar ima EU 

koristi od takšnih kršitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. odločno podpira izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; opozarja na pomen spodbujanja 

družbene odgovornosti podjetij, tudi pri 

poslovanju zunaj EU, ter na pomen 

42. odločno podpira izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; opozarja na pomen spodbujanja 

družbene odgovornosti podjetij, tudi pri 

poslovanju zunaj EU, ter na pomen 
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zagotavljanja, da se ta odgovornost 

spoštuje vzdolž vse dobavne verige; je 

prepričan, da bi morali imeti evropska 

podjetja ter njihove podružnice in 

podizvajalci ključno vlogo pri spodbujanju 

in razširjanju mednarodnih standardov 

poslovanja in človekovih pravic po vsem 

svetu; 

zagotavljanja, da se ta odgovornost 

spoštuje vzdolž vse dobavne verige, zlasti 

kar zadeva trgovino z nezakonito 

pridobljenim lesom, prostoživečimi 

vrstami in minerali z območij, prizadetih 

zaradi konfliktov; je prepričan, da bi 

morali imeti evropska podjetja ter njihove 

podružnice in podizvajalci ključno vlogo 

pri spodbujanju in razširjanju mednarodnih 

standardov poslovanja in človekovih pravic 

po vsem svetu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  266 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. odločno podpira izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; opozarja na pomen spodbujanja 

družbene odgovornosti podjetij, tudi pri 

poslovanju zunaj EU, ter na pomen 

zagotavljanja, da se ta odgovornost 

spoštuje vzdolž vse dobavne verige; je 

prepričan, da bi morali imeti evropska 

podjetja ter njihove podružnice in 

podizvajalci ključno vlogo pri spodbujanju 

in razširjanju mednarodnih standardov 

poslovanja in človekovih pravic po vsem 

svetu; 

42. odločno podpira izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; opozarja na pomen spodbujanja 

družbene odgovornosti podjetij in 

poudarja, da je treba vključiti ukrepe za 

zagotovitev ustreznega ravnanja podjetij, 
tudi pri poslovanju zunaj EU, ter opozarja 

na pomen zagotavljanja, da se ta 

odgovornost spoštuje vzdolž vse dobavne 

verige; je prepričan, da bi morali imeti 

evropska podjetja ter njihove podružnice in 

podizvajalci ključno vlogo pri spodbujanju 

in razširjanju mednarodnih standardov 

poslovanja in človekovih pravic po vsem 

svetu; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  267 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 
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Predlog resolucije 

Odstavek 42 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 42a. obsoja trgovino z ljudmi, tudi za 

namen odstranitve organov, in vsakršno 

drugačno izkoriščanje, ki krši pravico do 

telesne nedotakljivosti in vključuje 

nasilje; poziva h krepitvi in pregledu 

prizadevanj EU v boju proti trgovini z 

ljudmi ter sodelovanju z državami, ki so 

le-tej najbolj izpostavljene; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  268 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj delegacije EU po 

vsem svetu spodbujata k sodelovanju z 

evropskimi podjetji, da bi spodbujali 

spoštovanje človekovih pravic, in 

zagotovita, da se tema „podjetništvo in 

človekove pravice“ vključi med osrednje 

teme lokalnih razpisov za zbiranje 

predlogov v okviru evropskega instrumenta 

za demokracijo in človekove pravice; 

43. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj delegacije EU po 

vsem svetu spodbujata k sodelovanju z 

evropskimi podjetji, da bi spodbujali 

spoštovanje človekovih pravic, in 

zagotovita, da se tema „podjetništvo in 

človekove pravice“ vključi med osrednje 

teme lokalnih razpisov za zbiranje 

predlogov v okviru evropskega instrumenta 

za demokracijo in človekove pravice; 

poziva države članice, naj zagotovijo, da 

se podjetja, za katera velja nacionalno 

pravo, ob ustanovitvi ali opravljanju 

dejavnosti v tretji državi ne bodo izognila 

spoštovanju človekovih pravic ter 

socialnih, zdravstvenih in okoljskih 

standardov, ki veljajo zanje; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  269 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj delegacije EU po 

vsem svetu spodbujata k sodelovanju z 

evropskimi podjetji, da bi spodbujali 

spoštovanje človekovih pravic, in 

zagotovita, da se tema „podjetništvo in 

človekove pravice“ vključi med osrednje 

teme lokalnih razpisov za zbiranje 

predlogov v okviru evropskega 

instrumenta za demokracijo in človekove 

pravice; 

43. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj delegacije EU po 

vsem svetu spodbujata k sodelovanju z 

evropskimi podjetji, da bi spodbujali 

spoštovanje človekovih pravic; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  270 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 43a. ugotavlja, da je globalizacija poleg 

številnih prednosti prinesla tudi manjšo 

varnost, večjo negotovost ter oddajanje 

dela zunanjim izvajalcem in možnost 

čezmejnega dela pod drugačno 

zakonodajo v vsakem okolju; poziva, naj 

se zagotovijo zaščita in poštena obravnava 

delavcev ter priznanje in učinkovito 

izvajanje mednarodnih standardov dela, 

kar zadeva svobodo združevanja, enakost 

ter prisilno in otroško delo; poudarja, da 

je treba zagotoviti, da bodo pravice 

delavcev postale vodilno načelo globalne 

industrije in dobrega upravljanja, tako da 

se prepreči socialni damping v 
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prizadevanju za konkurenčnost ter 

zagotovijo enaka obravnava, odgovornost 

in spoštovanje zakonov o delu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  271 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 43a. zlasti opozarja na nujnost 

spoštovanja sindikalne svobode in boja 

proti vsem oblikam zatiranja na tem 

področju, vključno z umori sindikalistov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  272 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno 

poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah s 

strani držav članic EU, vključno z 

njihovimi nacionalnimi akcijskimi načrti; 

obžaluje pomanjkanje napredka pri 

odzivu Komisije na zahtevo Evropskega 

parlamenta, naj predlaga zakonodajo, ki 

bi od podjetij iz EU zahtevala, da 

zagotovijo, da njihova nabava ne podpira 

krivcev za spopade in hude kršitve 

človekovih pravic; 

44. meni, da bi v skladu z načelom 

subsidiarnosti vodilna načela o 

podjetništvu in človekovih pravicah 

morale določiti izključno države članice; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno 

poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah s strani 

držav članic EU, vključno z njihovimi 

nacionalnimi akcijskimi načrti; obžaluje 

pomanjkanje napredka pri odzivu Komisije 

na zahtevo Evropskega parlamenta, naj 

predlaga zakonodajo, ki bi od podjetij iz 

EU zahtevala, da zagotovijo, da njihova 

nabava ne podpira krivcev za spopade in 

hude kršitve človekovih pravic; 

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno 

poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah s strani 

držav članic EU, vključno z njihovimi 

nacionalnimi akcijskimi načrti; obžaluje 

pomanjkanje napredka pri odzivu Komisije 

na zahtevo Evropskega parlamenta, naj 

predlaga zakonodajo, ki bi od podjetij iz 

EU zahtevala, da zagotovijo, da njihove 

transakcije ne podpirajo krivcev za 

spopade in hude kršitve človekovih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  274 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno 

poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah s strani 

držav članic EU, vključno z njihovimi 

nacionalnimi akcijskimi načrti; obžaluje 

pomanjkanje napredka pri odzivu Komisije 

na zahtevo Evropskega parlamenta, naj 

predlaga zakonodajo, ki bi od podjetij iz 

EU zahtevala, da zagotovijo, da njihova 

nabava ne podpira krivcev za spopade in 

hude kršitve človekovih pravic; 

44. ponovno poziva Komisijo, naj redno 

poroča o izvajanju vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah s strani 

držav članic EU, vključno z njihovimi 

nacionalnimi akcijskimi načrti; obžaluje 

pomanjkanje napredka pri odzivu Komisije 

na zahtevo Evropskega parlamenta, naj 

predlaga zakonodajo, ki bi od podjetij iz 

EU zahtevala, da zagotovijo, da njihova 

nabava ne podpira krivcev za spopade in 

hude kršitve človekovih pravic; opozarja, 

da je bila ta zahteva oblikovana na 

podlagi resolucij, ki so jih sprejeli odbori 

EU, ustanovljeni v ta namen; 
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Or. el 

 

Predlog spremembe  275 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44a. poziva Komisijo in Svet, naj 

zagotovita, da podjetja v lasti državljanov 

tretjih držav ali podjetja v lasti tretjih 

držav, ki imajo sedež v EU, ne bodo 

podpirala krivcev za spopade in hude 

kršitve človekovih pravic, vključno s 

sodobnimi oblikami suženjstva, kot je 

trgovina z ljudmi in njihovo zaposlovanje 

v nemogočih pogojih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj oblikujeta trdne 

pobude za izboljšanje dostopa do pravnega 

varstva za žrtve kršitev človekovih pravic, 

povezanih s poslovanjem zunaj EU; 

45. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj oblikujeta trdne 

pobude za izboljšanje dostopa do pravnega 

varstva za žrtve kršitev človekovih pravic, 

povezanih s poslovanjem zunaj EU , zlasti 

na področju okolja, prilaščanja zemlje in 

pridobivanja naravnih virov; poziva 

Evropsko komisijo, naj predvsem sprejme 

ustrezne ukrepe zoper evropska podjetja, 

ki žrtvam nesreč, za katere so neposredno 

ali posredno odgovorna, ne zagotovijo 

zadovoljive odškodnine; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  277 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, 

in od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, in 

od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

46. poziva EU, naj sodeluje v razvijajoči se 

razpravi o pravno zavezujočem 

mednarodnem instrumentu o podjetništvu 

in človekovih pravicah znotraj sistema ZN; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, in 

od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, ki 

bo vključeval mehanizem odgovornosti, in 

od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  280 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, in 

od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

46. poziva EU, naj spoštuje načelo 

subsidiarnosti in v skladu s tem državam 

članicam omogoči, da zagovarjajo svoje 
pobude o podjetništvu in človekovih 

pravicah in se o njih pogajajo na 

mednarodnem prizorišču znotraj sistema 

ZN, in od samega začetka sodeluje v 

razpravi o tem vprašanju; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  281 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poziva EU, naj podpre nove pobude, 

katerih cilj je skleniti pravno zavezujoč 

mednarodni instrument o podjetništvu in 

človekovih pravicah znotraj sistema ZN, in 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 

op. p.) 
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od samega začetka sodeluje v razpravi o 

tem vprašanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  282 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46a. opozarja na štiri temeljne in 

univerzalne standarde dela, kot so 

zapisani v instrumentih Mednarodne 

organizacije dela, in sicer na svobodo 

združevanja in pravico do kolektivnih 

pogajanj; odpravo vseh oblik prisilnega 

dela, izkoriščanja in suženjstva; odpravo 

otroškega dela; in odpravo diskriminacije 

pri zaposlovanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46a. znova poudarja, da zakonsko slabo 

urejena, nenadzorovana in nepregledna 

trgovina z orožjem vodi k neodgovornemu 

trgovanju z orožjem, povzroča človeško 

trpljenje, neti oborožene spopade, 

nestabilnost in korupcijo, spodkopava 

mirovne procese, dobro upravljanje in 

socialno-ekonomski razvoj ter povzroča 

rušenje demokratično izvoljenih vlad in 

kršitve načel pravne države, človekovih 

pravic in mednarodnega humanitarnega 
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prava; poziva EU, naj zagotovi, da 

evropska podjetja ne bodo prispevala k 

tem pojavom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  284 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46a. ponovno poudarja, da bi morala 

evropska podjetja ustrezno skrbno 

zagotoviti, da njihovo poslovanje spoštuje 

človekove pravice povsod, kjer poteka; 

poudarja, kako pomembno je pristno 

poročanje o učinku projektov, ki jih 

podpirajo evropske finančne institucije, 

na človekove pravice, socialne zadeve in 

okolje;vztraja, da morajo te institucije 

zagotoviti, da so njihove dejavnosti 

skladne s členom 21 Pogodbe o Evropski 

uniji, ki med drugim določa obveznost 

spoštovanja človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. priznava, da je izjemno hiter razvoj 

informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij preoblikoval okolje za 

uveljavljanje pravice do svobode izražanja 

po vsem svetu ter istočasno ustvaril 

47. priznava, da je izjemno hiter razvoj 

informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij preoblikoval okolje za 

uveljavljanje pravice do svobode izražanja 

in dostopa do informacij po vsem svetu ter 
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izjemne prednosti in sprožil številne resne 

pomisleke; v zvezi s tem pozdravlja 

dejstvo, da je Svet maja 2014 sprejel 

posebne smernice o svobodi izražanja v 

spletu in izven njega; 

istočasno ustvaril izjemne prednosti in 

sprožil številne resne pomisleke; v zvezi s 

tem pozdravlja dejstvo, da je Svet maja 

2014 sprejel posebne smernice o svobodi 

izražanja v spletu in izven njega; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. ponovno poudarja, da so svoboda 

izražanja ter svoboda, neodvisnost in 

pluralnost medijev ključni za trajnostno 

demokracijo, saj prispevajo k večjemu 

vključevanju civilne družbe in krepitvi 

vloge državljanov in so zato nujni za 

zagotavljanje preglednosti in odgovornosti 

v javnem življenju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  287 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47b. poziva k večji podpori na področju 

spodbujanja svobode medijev, zaščite 

neodvisnih novinarjev in avtorjev spletnih 

dnevnikov, zmanjšanja digitalne vrzeli in 

omogočanja neomejenega dostopa do 

informacij in komunikacije ter 

necenzuriranega dostopa do interneta 

(digitalna svoboda); 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  288 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. poziva EU in njene države članice, 

naj okrepljeno spremljajo ter jasno in 

hitro obsodijo vsakršno omejevanje 

svobode izražanja, vključno z agresivno 

uporabo kazenskega prava v primerih 

razžalitve ter omejevalnimi merili ali 

zapletenimi postopki za registracijo kot 

novinar ali kak drug poklic v medijih 

oziroma za ustanovitev medijske hiše, ter 

naj sprejmejo močne pobude v podporo 

večjemu dostopu do informacij, ki so v 

javnem interesu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  289 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. obsoja vsakršne omejitve digitalnih 

komunikacij, vključno z zapiranjem 

spletnih strani in blokiranjem osebnih 

računov, zlasti kadar so te usmerjene v 

civilno družbo, aktiviste civilne družbe in 

svobodne medije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  290 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, 
tudi kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  291 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

48. obsoja množično vohunjenje za 

milijoni ljudi, ki ga izvaja Agencija 

Združenih držav za nacionalno varnost; 

izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in sprožajo 

pereča vprašanja glede pravice do 

zasebnosti; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  292 

Marie-Christine Vergiat 
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Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa povzročajo 

težave glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; ugotavlja, 

da te politike z vse bolj razširjenim 

zbiranjem podatkov o prebivalstvu vodijo 

k vse večjemu zatiranju zagovornikov 

človekovih pravic, novinarjev in akterjev 

civilne družbe na splošno, ne da bi bila 

dokazana učinkovitost teh politik; 

obžaluje, da EU s tretjimi državami 

načrtuje sporazume o prenosu podatkov iz 

evidence imen letalskih potnikov (PNR), 

ki niso skladni s predpisi Skupnosti na 

področju varstva osebnih podatkov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  293 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede 

širjenja tehnologij za spremljanje in 

filtriranje, ki predstavljajo vse večjo 

grožnjo aktivistom na področju človekovih 

pravic in demokracije v avtokratskih 

državah, v demokratičnih državah pa 

sprožajo pereča vprašanja glede pravice do 

zasebnosti, tudi kadar se uporabljajo pod 

48. obsoja širjenje tehnologij za 

spremljanje in filtriranje, ki predstavljajo 

vse večjo grožnjo aktivistom na področju 

človekovih pravic in demokracije v 

avtokratskih državah, v demokratičnih 

državah pa sprožajo pereča vprašanja glede 

pravice do zasebnosti, tudi kadar se 

uporabljajo pod pretvezo legitimnih ciljev, 
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pretvezo legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

kot sta boj proti terorizmu in kazenski 

pregon; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  294 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

terorizmu in kazenski pregon; 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot so boj proti 

terorizmu, državna varnost in kazenski 

pregon; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  295 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje in filtriranje, ki 

predstavljajo vse večjo grožnjo aktivistom 

na področju človekovih pravic in 

demokracije v avtokratskih državah, v 

demokratičnih državah pa sprožajo pereča 

vprašanja glede pravice do zasebnosti, tudi 

kadar se uporabljajo pod pretvezo 

legitimnih ciljev, kot sta boj proti 

48. izraža svojo zaskrbljenost glede širjenja 

tehnologij za spremljanje, nadzorovanje, 

cenzuriranje in filtriranje, ki predstavljajo 

vse večjo grožnjo aktivistom na področju 

človekovih pravic in demokracije v 

avtokratskih državah, v demokratičnih 

državah pa sprožajo pereča vprašanja glede 

pravice do zasebnosti, tudi kadar se 

uporabljajo pod pretvezo legitimnih ciljev, 
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terorizmu in kazenski pregon; kot sta boj proti terorizmu in kazenski 

pregon; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. priznava, da imajo pomembni 

proizvajalci tehnologij za vdor in nadzor, 

ki se lahko uporabijo za kršitve človekovih 

pravic in napad na evropsko digitalno 

infrastrukturo, sedež v Evropi; poziva 

Komisijo, naj revidira evropski sistem za 

nadzor izvoza, da bi preprečila, da 

nevarna tehnologija pride v napačne 

roke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. meni, da je praksa nekaznovanja v 

zvezi s programom ameriške obveščevalne 

agencije CIA omogočila nadaljevanje 

kršitev temeljnih pravic v okviru 

protiteroristične politike EU in ZDA, kar 

se je izkazalo tudi pri množičnem 

vohunjenju v okviru programa nadzora 

Agencije ZDA za nacionalno varnost; 

zahteva takojšnjo ustavitev pogajanj o 

čezatlantskem trgovinskem in naložbenem 

partnerstvu z ZDA in vseh sporazumov o 
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sodelovanju z ZDA na področju boja proti 

terorizmu, vse dokler ne bodo 

zagotovljene pravice evropskih 

državljanov; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  298 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 

komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 

pogovorom; zato poziva k sprejetju 

splošnih smernic za nadzor izvoza v tem 

sektorju, in sicer na podlagi izkušenj, 

pridobljenih s podobnimi ukrepi, ki jih je 

EU izvedla v posameznih primerih; 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 

komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 

pogovorom; zato poziva Komisijo, naj 

premisli o načinih za izboljšanje teh 

razmer; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 
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komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 

pogovorom; zato poziva k sprejetju 

splošnih smernic za nadzor izvoza v tem 

sektorju, in sicer na podlagi izkušenj, 

pridobljenih s podobnimi ukrepi, ki jih je 

EU izvedla v posameznih primerih; 

komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 

pogovorom; zato poziva k sprejetju 

splošnih smernic za nadzor izvoza v tem 

sektorju, in sicer na podlagi izkušenj, 

pridobljenih s podobnimi ukrepi, ki jih je 

EU izvedla v posameznih primerih; 

opozarja na sporočilo Komisije 

COM(2014)244 z dne 24. aprila 2014 z 

naslovom „Pregled politike nadzora 

izvoza: zagotavljanje varnosti in 

konkurenčnosti v spreminjajočem se 

svetu“, v katerem ta med drugim priznava 

težave, ki se pojavljajo pri izvozu 

nekaterih informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij (IKT);  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  300 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 

komunikacij ter prisluškovanju zasebnim 

pogovorom; zato poziva k sprejetju 

splošnih smernic za nadzor izvoza v tem 

sektorju, in sicer na podlagi izkušenj, 

pridobljenih s podobnimi ukrepi, ki jih je 

EU izvedla v posameznih primerih; 

49. izraža priznanje Komisiji za objavo 

sektorskih smernic za izvajanje vodilnih 

načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah za sektor informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij junija 2013; 

vendar ostaja zaskrbljen glede trgovine s 

proizvodi in storitvami, namenjenimi 

preprečevanju dostopa do interneta, 

omogočanju množičnega nadzora, 

spremljanju spletnega prometa in mobilnih 

komunikacij, filtriranju rezultatov iskanja 

ter prisluškovanju zasebnim pogovorom; 

zato poziva k sprejetju posodobljenih 

smernic za nadzor izvoza v tem sektorju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  301 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. poziva Komisijo, naj še naprej izvaja 

pobude za podporo, povezane z razvojem 

in širjenjem digitalnih nadzornih 

tehnologij, da bi krepili moč zagovornikov 

človekovih pravic z zagotavljanjem varnih 

mehanizmov za zbiranje, šifriranje in 

shranjevanje podatkov, da bi se izognili 

nadzoru s strani represivnih vlad; 

50. poziva Komisijo, naj še naprej izvaja 

pobude za podporo, povezane z razvojem 

in širjenjem digitalnih nadzornih 

tehnologij, da bi krepili moč le tistih 

organizacij, ki dokazano spoštujejo 

pogodbe EU in branijo človekove pravice, 
z zagotavljanjem varnih mehanizmov za 

zbiranje, šifriranje in shranjevanje 

podatkov, da bi se izognili nadzoru s strani 

vlad; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  302 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. izraža resne pomisleke glede vse bolj 

omejenih možnosti za legitimno delovanje 

civilne družbe v številnih državah po svetu; 

meni, da je svobodna civilna družba eden 

od temeljev za varovanje in podpiranje 

človekovih pravic in demokratičnih 

vrednot v vseh družbah; 

51. izraža resne pomisleke glede vse bolj 

omejenih možnosti za legitimno delovanje 

civilne družbe v številnih državah po svetu; 

meni, da je svobodna civilna družba eden 

od temeljev za varovanje in podpiranje 

človekovih pravic in demokratičnih 

vrednot v vseh družbah; s tem v zvezi 

pozdravlja vse programe EU, ki so 

usmerjeni v usposabljanje mladih 

strokovnjakov iz tretjih držav in 

poenostavljanje programov študentske 

izmenjave za državljane tretjih držav, saj ti 

spodbujajo dejavno udeležbo mladih pri 

izgradnji demokracije in učinkovito 

prispevajo k razvoju civilne družbe;  

Or. en 
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Predlog spremembe  303 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51a. poudarja, da bi morali stiki EU s 

civilno družbo graditi na resničnem 

partnerstvu, kamor spada sistematičen in 

reden dialog, ki bi moral zagotoviti 

dejavno sodelovanje akterjev civilne 

družbe v procesu dobrega upravljanja; 

poudarja, da je treba izboljšati izmenjavo 

informacij med različnimi akterji, ki 

sodelujejo pri varstvu človekovih pravic 

po svetu, da bi jim omogočili boljše 

razumevanje dejavnosti in ukrepov, ki se 

izvajajo, zlasti v zvezi s posameznimi 

primeri ter težavami, do katerih prihaja; 

poudarja, da bi bilo treba vzpostaviti 

mehanizem civilne družbe za spremljanje, 

da bi zagotovili sistematično vključenost 

civilne družbe v izvajanje sporazumov in 

programov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  304 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva EU in njene države članice, naj 

okrepijo svoje spremljanje ter jasno in hitro 

obsodijo vsakršno omejevanje svobode 

zbiranja in združevanja, vključno s 

prepovedmi organizacij civilne družbe, 

agresivno uporabo kazenskega prava v 

primeru razžalitve in drugo omejujočo 

52. poziva EU in njene države članice ter 

države kandidatke za pristop k Uniji, naj 

okrepijo svoje spremljanje ter jasno in hitro 

obsodijo vsakršno omejevanje svobode 

zbiranja in združevanja, vključno s 

prepovedmi organizacij civilne družbe, 

agresivno uporabo kazenskega prava v 
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zakonodajo, prekomernimi zahtevami 

glede registracije in poročanja, pretirano 

omejujočimi pravili glede financiranja iz 

tujine ter prepovedjo, da se nevladne 

organizacije politično udejstvujejo ali 

imajo stike s tujci; 

primeru razžalitve in drugo omejujočo 

zakonodajo, prekomernimi zahtevami 

glede registracije in poročanja, pretirano 

omejujočimi pravili glede financiranja iz 

tujine ter prepovedjo, da se nevladne 

organizacije politično udejstvujejo ali 

imajo stike s tujci; 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  305 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva EU in njene države članice, naj 

okrepijo svoje spremljanje ter jasno in 

hitro obsodijo vsakršno omejevanje 

svobode zbiranja in združevanja, vključno 

s prepovedmi organizacij civilne družbe, 

agresivno uporabo kazenskega prava v 

primeru razžalitve in drugo omejujočo 

zakonodajo, prekomernimi zahtevami 

glede registracije in poročanja, pretirano 

omejujočimi pravili glede financiranja iz 

tujine ter prepovedjo, da se nevladne 

organizacije politično udejstvujejo ali 

imajo stike s tujci; 

52. meni, da je v pristojnosti držav članic, 

da presodijo, ali je primerno okrepiti 

spremljanje in/ali obsoditi vsakršno 

omejevanje svobode zbiranja in 

združevanja, vključno s prepovedmi 

organizacij civilne družbe, agresivno 

uporabo kazenskega prava v primeru 

razžalitve in drugo omejujočo zakonodajo, 

prekomernimi zahtevami glede registracije 

in poročanja, pretirano omejujočimi pravili 

glede financiranja iz tujine ter prepovedjo, 

da se nevladne organizacije politično 

udejstvujejo ali imajo stike s tujci; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  306 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52a. poziva EU in njene države članice, 

naj na vsaki ravni političnega dialoga, 
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tudi na najvišji, izpostavljajo kršitve 

svobode združevanja in zbiranja, kadar 

druge oblike dialoga, kot je dialog o 

človekovih pravicah, niso prinesle 

konkretnih izboljšanj na terenu; poziva 

EU in njene države članice, naj te dialoge 

izkoristijo za izpostavljanje posameznih 

zaskrbljujočih primerov, zlasti vseh tistih, 

ko je bila oseba zaprta zgolj, ker je 

uveljavljala svojo pravico do mirnega 

zbiranja in združevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  307 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52 b. spodbuja predstavnike delegacij EU 

in veleposlaništev držav članic, naj 

spremljajo sojenja zagovornikom 

človekovih pravic in vsem tistim, ki so 

priprti zgolj zaradi tega, ker so mirno 

uveljavljali svojo pravico do mirnega 

zbiranja in združevanja, ter po potrebi 

javno obsodijo nespoštovanje pravice do 

poštenega sojenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52 c. poziva EU, naj med ključne 

prednostne naloge v prihodnjem 
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akcijskem načrtu EU za človekove pravice 

in demokracijo uvrsti spoštovanje in 

spodbujanje svobode zbiranja in 

združevanja ter naj določi posebne ukrepe 

v zvezi s tem, saj je svoboda zbiranja in 

združevanja bistven element demokracije 

in odprte družbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  309 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. ponovno izraža svojo podporo temu, 

da se večina sredstev za evropski 

instrument za demokracijo in človekove 

pravice nameni podpiranju zagovornikov 

človekovih pravic in delovanja civilne 

družbe po vsem svetu; 

črtano 

Or. es 

 

Predlog spremembe  310 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. ponovno izraža svojo podporo temu, 

da se večina sredstev za evropski 

instrument za demokracijo in človekove 

pravice nameni podpiranju zagovornikov 

človekovih pravic in delovanja civilne 

družbe po vsem svetu; 

53. pozdravlja veliko podporo, ki je bila v 

okviru evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice 

zagotovljena zagovornikom človekovih 

pravic in ukrepom civilne družbe po vsem 

svetu, in glede na vse bolj sovražno okolje 

za civilno družbo po vsem svetu vztraja, da 

je treba ohraniti ali povečati trenutno 
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raven pomoči; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. ponovno izraža svojo podporo temu, da 

se večina sredstev za evropski instrument 

za demokracijo in človekove pravice 

nameni podpiranju zagovornikov 

človekovih pravic in delovanja civilne 

družbe po vsem svetu; 

53. ponovno izraža svojo podporo temu, da 

se večina sredstev za evropski instrument 

za demokracijo in človekove pravice 

nameni podpiranju zagovornikov 

človekovih pravic in delovanja civilne 

družbe po vsem svetu, ter podpira 

ustanovitev skladov za pravno varstvo, da 

bi preganjanim novinarjem in aktivistom 

pomagali pri dostopu do odvetnika in 

poštenega sojenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53 a. poudarja pomen nacionalnih 

institucij za človekove pravice na 

nacionalni ravni za spremljanje 

človekovih pravic in ozaveščanje o njih ter 

za zagotavljanje poprave krivic ob 

kršitvah; poziva EU, naj v skladu s 

pariškimi načeli oblikuje politiko, ki bo 

podpirala nacionalne institucije za 

človekove pravice, in naj jo uvrsti med 

prednostne naloge v zunanji pomoči, 
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zlasti v okviru evropskega instrumenta 

sosedstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  313 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53 a. poziva k spoštovanju temeljnih 

pravic prebivalcev Zahodne Sahare, 

vključno s svobodo združevanja, svobodo 

izražanja in pravico do demonstracij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Svoboda misli, vesti in veroizpovedi ali 

prepričanja 

Pravice manjšin 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53 b. opozarja na Deklaracijo ZN o 



 

PE544.314v01-00 176/279 AM\1043088SL.doc 

SL 

pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali 

etničnim, verskim in jezikovnim 

manjšinam iz leta 1992; poudarja potrebo 

po enakem obravnavanju manjšin, zlasti 

na področjih izobraževanja, zaposlovanja, 

zdravstvenega in socialnega varstva ter 

drugih javnih storitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53 c. obžaluje, da romska manjšina še 

naprej ostaja tarča diskriminacije, 

rasizma in socialnega izključevanja, tako 

znotraj Evropske unije kot v državah 

kandidatkah na zahodnem Balkanu in v 

Turčiji; s tem v zvezi ugotavlja, da je 

spoštovanje pravic manjšin eden ključnih 

izzivov, ki jih je Komisija opredelila v 

strategiji širitve za obdobje 2014–2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  317 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 
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prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da 

verjame ali ne, pravico, da goji teistično, 

neteistično ali ateistično prepričanje, ter 

pravico do sprejetja, spremembe, opustitve 

ali ponovnega sprejetja prepričanja po 

lastni izbiri; 

prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; obsoja vsakršno 

nasilje in diskriminacijo zaradi vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da goji teistično, neteistično ali 

ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu, zlasti kristjanov na 

Bližnjem vzhodu; obsoja vsakršno nasilje 

in diskriminacijo zaradi vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da goji teistično, neteistično ali 

ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  319 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; obsoja vsakršno 

nasilje in diskriminacijo zaradi vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da goji teistično, neteistično ali 

ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu, zlasti glede 

preganjanja verskih manjšin na Bližnjem 

vzhodu; obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da verjame 

ali ne, pravico, da goji teistično, neteistično 

ali ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  320 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin, vključno s kristjani, po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 
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prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da verjame 

ali ne, pravico, da goji teistično, 

neteistično ali ateistično prepričanje, ter 

pravico do sprejetja, spremembe, opustitve 

ali ponovnega sprejetja prepričanja po 

lastni izbiri; 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da izpove katero koli vero ali 

prepričanje oziroma tega ne stori, ter 

pravico do sprejetja, spremembe, opustitve 

ali ponovnega sprejetja prepričanja po 

lastni izbiri; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da verjame 

ali ne, pravico, da goji teistično, neteistično 

ali ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja, 

kot določa člen 5 Lizbonske pogodbe; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da verjame 

ali ne, pravico, da goji teistično, neteistično 

ali ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri, kot je zapisano v členu 18 Splošne 

deklaracije o človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  322 

Marie-Christine Vergiat 
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Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; obsoja vsakršno 

nasilje in diskriminacijo zaradi vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da goji teistično, neteistično ali 

ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; obsoja vsakršno 

nasilje in diskriminacijo zaradi vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da ima prepričanja 

ali da jih nima, pravico do spremembe 

veroizpovedi ali prepričanja, svobodo 

izražanja, zbiranja in združevanja ter 

pravico staršev do izobraževanja svojih 

otrok v skladu s svojim moralnimi 

prepričanji, in sicer verskimi ali 

neverskimi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  323 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja; 

izraža resno zaskrbljenost glede nenehnih 

poročil o nasilju in diskriminaciji verskih 

manjšin po vsem svetu; poudarja, da je 

svoboda misli, vesti, veroizpovedi ali 

prepričanja temeljna človekova pravica, ki 

je povezana z drugimi človekovimi 

54. obsoja vsakršno nasilje in 

diskriminacijo zaradi ideologije, vere ali 

prepričanja; izraža resno zaskrbljenost 

glede nenehnih poročil o nasilju in 

diskriminaciji verskih manjšin po vsem 

svetu; poudarja, da je svoboda misli, vesti, 

veroizpovedi ali prepričanja temeljna 

človekova pravica, ki je povezana z 
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pravicami in temeljnimi svoboščinami in 

vključuje pravico posameznika, da verjame 

ali ne, pravico, da goji teistično, neteistično 

ali ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

drugimi človekovimi pravicami in 

temeljnimi svoboščinami in vključuje 

pravico posameznika, da verjame ali ne, 

pravico, da goji teistično, neteistično ali 

ateistično prepričanje, ter pravico do 

sprejetja, spremembe, opustitve ali 

ponovnega sprejetja prepričanja po lastni 

izbiri; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  324 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 53 a. je zaskrbljen zaradi vse večjega 

nasilja nad skupinami, katerih 

veroizpoved ali prepričanje je manjšinsko, 

v številnih delih sveta; poziva k zaščiti 

beguncev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj 

kraj izvora zaradi nasilja in 

diskriminacije, uperjenih proti njim na 

podlagi njihove veroizpovedi ali 

prepričanja; meni, da morajo v skladu z 

mednarodnimi instrumenti s področja 

človekovih pravic vse države zaščititi 

skupine, katerih veroizpoved ali 

prepričanje je manjšinsko, pred vsemi 

oblikami diskriminacije ali nasilja; 

spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj oblikuje horizontalno 

osrednjo točko za zadeve v zvezi z 

veroizpovedjo ali prepričanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

Charles Tannock 
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Predlog resolucije 

Odstavek 54 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. poziva Evropsko unijo in njene 

države članice, naj zagotovijo spoštovanje 

verskih manjšin po vsem svetu, zlasti na 

Bližnjem vzhodu, kjer kristjane, med 

drugim katolike, armenske pravoslavce, 

kopte in jezide, ter muslimanske manjšine 

preganjajo Islamska država in druge 

teroristične skupine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

nestrpnosti, represije in nasilja, 

usmerjenih v pripadnike krščanskih 

skupnosti, zlasti v državah Afrike, Azije in 

Bližnjega vzhoda; poziva k zaščiti 

pripadnikov krščanskih skupnosti; je 

zaskrbljen zaradi izgona kristjanov iz 

številnih držav, zlasti držav Bližnjega 

vzhoda, v zadnjih letih; izraža solidarnost 

s pripadniki krščanskih skupnosti, ki so 

žrtve preganjanja in jim v njihovih 

matičnih državah grozi iztrebljenje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. močno obsoja napade na kristjane v 

številnih državah po vsem svetu in izraža 

solidarnost z družinami žrtev; je močno 

zaskrbljen zaradi vse večjega števila 

primerov represije, diskriminacije, 

nestrpnosti in nasilnih napadov na 

krščanske skupnosti, zlasti v Afriki, Aziji 

in na Bližnjem vzhodu; poziva vlade, naj 

vse odgovorne privedejo pred roko 

pravice; je močno zaskrbljen zaradi 

trenutnega položaja kristjanov v Severni 

Koreji, Somaliji, Siriji, Iraku, 

Afganistanu, Saudovi Arabiji, Pakistanu, 

Uzbekistanu, Jemnu, Nigeriji in številnih 

drugih državah, kjer kristjani živijo v 

strahu, da bodo ubiti, mučeni, posiljeni in 

ugrabljeni, ter so priča uničevanju svojih 

cerkev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54a. pozdravlja dejstvo, da je mogoče 

neovirano izražati politična in ideološka 

prepričanja; obsoja pregon na podlagi 

političnih prepričanj; poziva, naj se 

preučijo tudi pritožbe glede kršitev 

človekovih pravic v državah članicah EU, 

zlasti kadar gre za politične pravice; 

obsoja preganjanje idej in dejstvo, da so 

tudi v demokratičnih družbah nekateri 

ljudje zaprti zaradi političnega 

prepričanja; 

Or. el 
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Predlog spremembe  329 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 54 c. izraža globoko zaskrbljenost nad 

položajem muslimanov Rohingja v 

Burmi/Mjanmarju, ki se jim odreka 

burmansko državljanstvo ter so žrtve 

sistematičnih kršitev človekovih pravic in 

preganjanja; opozarja na resolucijo 

Evropskega parlamenta z dne 13. junija 

2013 o položaju muslimanov Rohingja 

(2013/2669(RSP)); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. pozdravlja sprejetje smernic EU o 

svobodi veroizpovedi ali prepričanja v letu 

2013 ter poziva institucije EU in države 

članice, naj namenijo posebno pozornost 

izvajanju teh smernic tako v mednarodnih 

in regionalnih forumih kot v dvostranskih 

odnosih s tretjimi državami; 

55. pozdravlja sprejetje smernic EU o 

svobodi veroizpovedi ali prepričanja v letu 

2013 ter poziva institucije EU in države 

članice, naj namenijo posebno pozornost 

izvajanju teh smernic tako v mednarodnih 

in regionalnih forumih kot v dvostranskih 

odnosih s tretjimi državami s posebnim 

poudarkom na ranljivem položaju verskih 

odpadnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

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

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. pozdravlja sprejetje smernic EU o 

svobodi veroizpovedi ali prepričanja v letu 

2013 ter poziva institucije EU in države 

članice, naj namenijo posebno pozornost 

izvajanju teh smernic tako v mednarodnih 

in regionalnih forumih kot v dvostranskih 

odnosih s tretjimi državami; 

55. pozdravlja sprejetje smernic EU o 

svobodi veroizpovedi ali prepričanja v letu 

2013 ter poziva institucije EU in države 

članice, naj namenijo posebno pozornost 

izvajanju teh smernic tako v mednarodnih 

in regionalnih forumih kot v dvostranskih 

odnosih s tretjimi državami; čestita novi 

visoki predstavnici EU za izjavo, da je 

svoboda veroizpovedi ali prepričanja ena 

od treh prednostnih nalog na področju 

človekovih pravic; spodbuja visoko 

predstavnico/podpredsednico in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj 

ohranjata stalen dialog z nevladnimi 

organizacijami, verskimi skupinami in 

skupinami, ki jih druži določeno 

prepričanje, ter verskimi voditelji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 55a. pozdravlja zavezo EU, da bo 

spodbujala pravico do svobode 

veroizpovedi ali prepričanja v 

mednarodnih in regionalnih forumih, 

vključno z ZN, OVSE, Svetom Evrope in 

drugimi regionalnimi mehanizmi; 

spodbuja EU, naj na Generalni skupščini 

ZN na dnevni red še naprej uvršča svojo 

letno resolucijo o svobodi veroizpovedi ali 

prepričanja in podpira pooblastila 

posebnega poročevalca ZN za svobodo 

veroizpovedi in prepričanja; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. pozdravlja podporo EU resolucijam ZN 

o vprašanjih enakosti spolov, zlasti o 

odpravi nasilja nad ženskami, o 

diskriminaciji žensk in o vlogi svobode 

izražanja in mnenja v krepitvi moči žensk, 

ter izjavam ZN o zgodnjih in prisilnih 

porokah ter o pohabljanju ženskih spolnih 

organov; 

56. pozdravlja podporo EU resolucijam ZN 

o vprašanjih enakosti spolov, zlasti o 

odpravi nasilja nad ženskami in dekleti, o 

diskriminaciji žensk in o vlogi svobode 

izražanja in mnenja v krepitvi moči žensk, 

ter izjavam ZN o zgodnjih in prisilnih 

porokah ter o pohabljanju ženskih spolnih 

organov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. pozdravlja podporo EU resolucijam ZN 

o vprašanjih enakosti spolov, zlasti o 

odpravi nasilja nad ženskami, o 

diskriminaciji žensk in o vlogi svobode 

izražanja in mnenja v krepitvi moči žensk, 

ter izjavam ZN o zgodnjih in prisilnih 

porokah ter o pohabljanju ženskih spolnih 

organov; 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 

op.p.) 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  335 

Andi Cristea 
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Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 56a. poziva Svet, naj v smernice EU glede 

nasilja nad ženskami in dekleti vključi 

problem „splava zaradi neželenega 

spola“; spodbuja Komisijo in Svet, naj 

razvijeta metode za zbiranje podatkov in 

kazalnike v zvezi s tem pojavom, ter 

spodbuja Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj ta problem upošteva pri 

razvoju in izvajanju strategij za 

posamezne države na področju človekovih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  336 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

med drugim podpre dostop do 
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poskusom spodkopavanja pekinških 

izhodišč ZN za ukrepanje, med drugim kar 

zadeva dostop do izobraževanja in 

zdravstva kot temeljno človekovo pravico 

ter spolne in reproduktivne pravice; 

izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  340 

Miroslav Mikolášik 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; splav se ne sme 

spodbujati kot oblika načrtovanja 

družine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Miroslav Mikolášik 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; 

57. poziva EU, naj dejavno sodeluje na 59. 

zasedanju Komisije o statusu žensk in naj 

se še naprej bori proti vsakršnim poskusom 

spodkopavanja pekinških izhodišč ZN za 

ukrepanje, med drugim kar zadeva dostop 

do izobraževanja in zdravstva kot temeljno 

človekovo pravico ter spolne in 

reproduktivne pravice; splav se ne sme 

spodbujati kot spolna in reproduktivna 

pravica; 

Or. en 
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Predlog spremembe  342 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in nasilja nad njimi, zlasti uporabo 

spolnega nasilja kot orožja v vojni in 

nasilje v družini; zato poziva vse države 

članice Sveta Evrope, naj podpišejo in 

ratificirajo Konvencijo o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 

o boju proti njima; poziva EU, naj ukrepa v 

smeri pristopa k omenjeni konvenciji, da bi 

zagotovili usklajenost notranjega in 

zunanjega delovanja EU na področju 

nasilja nad ženskami; 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in deklet ter nasilja nad njimi, zlasti 

uporabo spolnega nasilja kot orožja v vojni 

in nasilje v družini; zato poziva vse države 

članice Sveta Evrope, naj podpišejo in 

ratificirajo Konvencijo o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 

o boju proti njima; poziva EU, naj ukrepa v 

smeri pristopa k omenjeni konvenciji, da bi 

zagotovili usklajenost notranjega in 

zunanjega delovanja EU na področju 

nasilja nad ženskami in dekleti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

Pablo Iglesias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in nasilja nad njimi, zlasti uporabo 

spolnega nasilja kot orožja v vojni in 

nasilje v družini; zato poziva vse države 

članice Sveta Evrope, naj podpišejo in 

ratificirajo Konvencijo o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 

o boju proti njima; poziva EU, naj ukrepa v 

smeri pristopa k omenjeni konvenciji, da bi 

zagotovili usklajenost notranjega in 

zunanjega delovanja EU na področju 

nasilja nad ženskami; 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in nasilja nad njimi; zato poziva vse države 

članice Sveta Evrope, naj podpišejo in 

ratificirajo Konvencijo o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 

o boju proti njima; poziva EU, naj ukrepa v 

smeri pristopa k omenjeni konvenciji, da bi 

zagotovili usklajenost notranjega in 

zunanjega delovanja EU na področju 

nasilja nad ženskami; 

Or. es 
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Predlog spremembe  344 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in nasilja nad njimi, zlasti uporabo 

spolnega nasilja kot orožja v vojni in 

nasilje v družini; zato poziva vse države 

članice Sveta Evrope, naj podpišejo in 

ratificirajo Konvencijo o preprečevanju 

nasilja nad ženskami in nasilja v družini 

ter o boju proti njima; poziva EU, naj 

ukrepa v smeri pristopa k omenjeni 

konvenciji, da bi zagotovili usklajenost 

notranjega in zunanjega delovanja EU na 

področju nasilja nad ženskami; 

58. znova obsoja vse oblike zlorabe žensk 

in moških ter nasilja nad njimi, zlasti 

uporabo spolnega nasilja kot orožja v vojni 

in nasilje v družini; poziva EU, naj uskladi 

svojo zakonodajo z zakonodajami držav 

članic, da bi zagotovili usklajenost 

notranjega in zunanjega delovanja EU na 

področju nasilja nad ženskami in moškimi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  345 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 58a. meni, da se nasilje nad ženskami 

izraža tudi psihološko z obstojem nadvlade 

v družbi in razširjanjem ponižujočih slik 

žensk; poudarja, da vloga Komisije in 

držav članic na tem področju v Evropski 

uniji in zunaj nje ne sme biti omejena le 

na boj proti nasilju nad ženskami v vseh 

njegovih oblikah, torej proti fizičnemu, 

psihološkemu, socialnemu ali 

ekonomskemu nasilju, ter da je treba dati 

prednost izobraževanju fantov in deklet od 

zgodnjega otroštva brez spolnega 

razlikovanja ter boju proti spolnim 
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stereotipom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  346 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi 

kaznivih dejanj, kot so mn ožična 

posilstva, spolno suženjstvo, prisilna 

prostitucija in preganjanje na podlagi 

spola, vključno s pohabljanjem ženskih 

spolnih organov, trgovino z ljudmi, 

zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz 

časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 

oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem 

ostaja posebej zaskrbljen glede razmer na 

območju Velikih jezer v Afriki; izraža 

podporo delu Agencije ZN za ženske, 

posebne poročevalke ZN za nasilje nad 

ženskami, njegove vzroke in posledice ter 

posebne predstavnice ZN za spolno nasilje 

v konfliktih; 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi 

kaznivih dejanj, kot so množična posilstva, 

spolno suženjstvo, prisilna prostitucija in 

preganjanje na podlagi spola, vključno s 

pohabljanjem ženskih spolnih organov, 

trgovino z ljudmi, spolnim turizmom, 

zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz 

časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 

oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem 

ostaja posebej zaskrbljen glede razmer na 

območju Velikih jezer v Afriki; izraža 

podporo delu Agencije ZN za ženske, 

posebne poročevalke ZN za nasilje nad 

ženskami, njegove vzroke in posledice ter 

posebne predstavnice ZN za spolno nasilje 

v konfliktih; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  347 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi 

kaznivih dejanj, kot so mn ožična 

posilstva, spolno suženjstvo, prisilna 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami in dekleti kot vojne 

taktike, tudi kaznivih dejanj, kot so 

množična posilstva, spolno suženjstvo, 
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prostitucija in preganjanje na podlagi 

spola, vključno s pohabljanjem ženskih 

spolnih organov, trgovino z ljudmi, 

zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz 

časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 

oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem 

ostaja posebej zaskrbljen glede razmer na 

območju Velikih jezer v Afriki; izraža 

podporo delu Agencije ZN za ženske, 

posebne poročevalke ZN za nasilje nad 

ženskami, njegove vzroke in posledice ter 

posebne predstavnice ZN za spolno nasilje 

v konfliktih; 

prisilna prostitucija in preganjanje na 

podlagi spola, vključno s pohabljanjem 

ženskih spolnih organov, trgovino z ljudmi, 

zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz 

časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 

oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem 

ostaja posebej zaskrbljen glede razmer med 

drugim na območju Velikih jezer v Afriki 

in v Siriji; izraža podporo delu Agencije 

ZN za ženske, posebne poročevalke ZN za 

nasilje nad ženskami, njegove vzroke in 

posledice ter posebne predstavnice ZN za 

spolno nasilje v konfliktih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi 

kaznivih dejanj, kot so mn ožična 

posilstva, spolno suženjstvo, prisilna 

prostitucija in preganjanje na podlagi 

spola, vključno s pohabljanjem ženskih 

spolnih organov, trgovino z ljudmi, 

zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz 

časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi 

oblikami spolnega nasilja; v zvezi s tem 

ostaja posebej zaskrbljen glede razmer na 

območju Velikih jezer v Afriki; izraža 

podporo delu Agencije ZN za ženske, 

posebne poročevalke ZN za nasilje nad 

ženskami, njegove vzroke in posledice ter 

posebne predstavnice ZN za spolno nasilje 

v konfliktih; 

59. odločno obsoja uporabo spolnega 

nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi 

kaznivih dejanj, kot so množična posilstva, 

spolno suženjstvo, prisilna prostitucija in 

preganjanje na podlagi spola, vključno s 

pohabljanjem ženskih spolnih organov, 

trgovino z ljudmi, zgodnjimi in prisilnimi 

porokami, uboji iz časti in vsemi drugimi 

primerljivo hudimi oblikami spolnega 

nasilja; v zvezi s tem ostaja posebej 

zaskrbljen glede razmer na območju 

Velikih jezer v Afriki; izraža podporo delu 

Agencije ZN za ženske, posebne 

poročevalke ZN za nasilje nad ženskami, 

njegove vzroke in posledice ter posebne 

predstavnice ZN za spolno nasilje v 

konfliktih; pozdravlja dejstvo, da je bila 

nagrada Saharova leta 2014 podeljena 

Denisu Mukwegeju za njegov izjemen boj 

za zaščito deklet in žensk, ki so postale 

žrtve spolnega nasilja med oboroženimi 
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spopadi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 59a. glasno opozarja na položaj žensk, ki 

trpijo zaradi prisilne poroke, obrezovanja 

njihovih hčera, groženj z zločini iz časti, 

trgovine z ljudmi ali drugih oblik nasilja 

ter ne dobijo pravice do azila na ozemlju 

EU in jim grozi izgon; poziva Unijo in 

njene države članice, naj zagotovijo 

zaščito vsem ženskam, ki so žrtve nasilja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  350 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. opozarja na zavezanost EU 

vključevanju človekovih pravic in vidikov 

enakosti spolov v misije skupne varnostne 

in obrambne politike v skladu s 

prelomnima resolucijama varnostnega 

sveta ZN št. 1325 in št. 1820 o ženskah, 

miru in varnosti; v zvezi s tem ponovno 

poziva EU in države članice, naj v okviru 

doseganja trajne sprave podprejo 

sistematično udeležbo žensk kot ključni 

element mirovnih procesov ter priznajo 

potrebo po vključevanju vidikov spola v 

preprečevanje konfliktov, operacije za 

61. opozarja na zavezanost EU 

vključevanju človekovih pravic in vidikov 

enakosti spolov v misije skupne varnostne 

in obrambne politike v skladu s 

prelomnima resolucijama varnostnega 

sveta ZN št. 1325 in št. 1820 o ženskah, 

miru in varnosti; v zvezi s tem ponovno 

poziva EU in države članice, naj v okviru 

doseganja trajne sprave podprejo 

sistematično udeležbo žensk kot ključni 

element mirovnih procesov ter priznajo 

potrebo po vključevanju vidikov spola v 

preprečevanje konfliktov, operacije za 
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ohranjanje miru, humanitarno pomoč in 

obnovo po konfliktih; 

ohranjanje miru, humanitarno pomoč, 

obnovo po konfliktih in proces prehoda v 

demokracijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  351 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 61a. izraža globoko zaskrbljenost, ker si 

vlade zatiskajo oči pred nečloveškimi 

primeri spolne zlorabe žensk v času, ko je 

vsaka tretja ženska v svojem življenju 

izpostavljena nasilju; poziva Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj nadalje 

oblikuje dobre prakse v boju proti 

posilstvom in spolnemu nasilju nad 

ženskami v tretjih državah, da bi odpravila 

temeljne vzroke tega problema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 61a. meni, da je premajhna zastopanost 

žensk pri sprejemanju političnih odločitev 

vprašanje temeljnih pravic in 

demokracije, ki izkazuje zmožnost vlad, da 

se v celoti posvetijo izgradnji in 

ohranjanju demokracije; poziva k 

zakonodaji, ki določa enakost spolov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  353 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. poziva Europol, naj razvije več 

strateških in operativnih partnerstev s 

tretjimi državami za učinkovitejši boj proti 

korupciji in organiziranemu kriminalu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje 

fiskalnih reform in okrepi boj proti 

korupciji, nezakonitim finančnim 

tokovom in davčnim utajam; v zvezi s tem 

spodbuja razmislek o možnosti 

oblikovanja javno-zasebnih partnerstev, 

kombiniranju nepovratnih sredstev in 

pomoči ter nudenju pomoči državam v 

razvoju, da bi bolje izkoristile domače 

vire; poziva k uvedbi mednarodnega 

davka na finančne transakcije, ki bi lahko 

predstavljal dodaten vir financiranja za 

razvoj, in opozarja države članice EU, da 

so že sklenile uvesti davek na finančne 

transakcije na državni ravni in se 

zavezale, da bodo del zbranih sredstev 

namenile financiranju svetovnih javnih 

dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  355 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 

nepovratnih sredstev in pomoči ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten 

vir financiranja za razvoj, in opozarja 

države članice EU, da so že sklenile uvesti 

davek na finančne transakcije na državni 

ravni in se zavezale, da bodo del zbranih 

sredstev namenile financiranju svetovnih 

javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o kombiniranju nepovratnih 

sredstev in posojil ter nudenju pomoči 

državam v razvoju, da bi bolje izkoristile 

domače vire; poudarja pomen 

učinkovitega boja proti korupciji kot 

pogoja za sklenitev sporazumov med EU 

in tretjimi državami; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten 

vir financiranja za razvoj, in opozarja 

države članice EU, da so že sklenile uvesti 

davek na finančne transakcije na državni 

ravni in se zavezale, da bodo del zbranih 

sredstev namenile financiranju svetovnih 

javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  356 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 
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razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 
nepovratnih sredstev in pomoči ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten 

vir financiranja za razvoj, in opozarja 

države članice EU, da so že sklenile uvesti 

davek na finančne transakcije na državni 

ravni in se zavezale, da bodo del zbranih 

sredstev namenile financiranju svetovnih 

javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

razmislek o možnosti kombiniranja 

nepovratnih sredstev in posojil ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten 

vir financiranja za razvoj, in opozarja 

države članice EU, da so že sklenile uvesti 

davek na finančne transakcije na državni 

ravni in se zavezale, da bodo del zbranih 

sredstev namenile financiranju svetovnih 

javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  357 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 

nepovratnih sredstev in pomoči ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal 

dodaten vir financiranja za razvoj, in 

opozarja države članice EU, da so že 

sklenile uvesti davek na finančne 

transakcije na državni ravni in se 

zavezale, da bodo del zbranih sredstev 

namenile financiranju svetovnih javnih 

dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 

nepovratnih sredstev in posojil ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; 

Or. en 
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Predlog spremembe  358 

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 

nepovratnih sredstev in pomoči ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; poziva k uvedbi 

mednarodnega davka na finančne 

transakcije, ki bi lahko predstavljal dodaten 

vir financiranja za razvoj, in opozarja 

države članice EU, da so že sklenile uvesti 

davek na finančne transakcije na državni 

ravni in se zavezale, da bodo del zbranih 

sredstev namenile financiranju svetovnih 

javnih dobrin, med katerimi je tudi razvoj; 

64. poziva Komisijo, naj razvije inovativne 

finančne mehanizme za izvajanje fiskalnih 

reform in okrepi boj proti korupciji, 

nezakonitim finančnim tokovom in 

davčnim utajam; v zvezi s tem spodbuja 

razmislek o možnosti oblikovanja javno-

zasebnih partnerstev, kombiniranju 

nepovratnih sredstev in posojil ter nudenju 

pomoči državam v razvoju, da bi bolje 

izkoristile domače vire; je seznanjen s 

pozivi k uvedbi mednarodnega davka na 

finančne transakcije, ki bi lahko 

predstavljal dodaten vir financiranja za 

razvoj, in opozarja države članice EU, da 

so že sklenile uvesti davek na finančne 

transakcije na državni ravni in se zavezale, 

da bodo del zbranih sredstev namenile 

financiranju svetovnih javnih dobrin, med 

katerimi je tudi razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Trgovina z ljudmi 

Or. en 
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Predlog spremembe  360 

Barbara Lochbihler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 65a. poziva EU, naj v ospredje svojih 

notranjih in zunanjih politik postavi boj 

proti trgovini z ljudmi ter se posebej 

osredotoči na zaščito žrtev; ponovno 

opozarja, da morajo vse države članice 

EU izvajati Direktivo EU (2011/36/EU) in 

strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi 

za obdobje 2012–2016; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  361 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Kastno razlikovanje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 65 b. obsoja stalne kršitve človekovih 

pravic ljudi, ki trpijo zaradi kastne 

hierarhije in kastnega razlikovanja, 

vključno z nepriznavanjem enakosti, 

onemogočanjem dostopa do pravnega 
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varstva in zaposlitve, neprestano 

segregacijo in ovirami zaradi kastnega 

sistema pri zagotavljanju osnovnih 

človekovih pravic in razvoja;poziva EU, 

naj sprejme politiko, ki bo usmerjala 

ukrepe za odpravo kastnega razlikovanja, 

in v svoj novi akcijski načrt EU za 

človekove pravice in demokracijo vključi 

cilje politike glede kastnega razlikovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen; odločno obsoja nedaven 

porast diskriminatornih zakonov in praks 

ter nasilja zoper posameznike zaradi 

njihove spolne usmerjenosti ali spolne 

identitete po vsem svetu in še zlasti v 

Nigeriji in Ugandi; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in 

nedaven razvoj dogodkov na področju 

prava resno ogrožajo svobodo spolnih 

manjšin; ponovno poudarja svojo podporo 

nenehnim prizadevanjem visokega 

komisarja ZN za človekove pravice za 

preprečevanje diskriminatorne 

zakonodaje in praks ter na splošno delu 

ZN v zvezi s tem vprašanjem; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  364 

Cristian Dan Preda 
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Predlog resolucije 

Odstavek 66 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen; odločno obsoja nedaven 

porast diskriminatornih zakonov in praks 

ter nasilja zoper posameznike zaradi 

njihove spolne usmerjenosti ali spolne 

identitete po vsem svetu in še zlasti v 

Nigeriji in Ugandi; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in nedaven 

razvoj dogodkov na področju prava resno 

ogrožajo svobodo spolnih manjšin; 

ponovno poudarja svojo podporo nenehnim 

prizadevanjem visokega komisarja ZN za 

človekove pravice za preprečevanje 

diskriminatorne zakonodaje in praks ter na 

splošno delu ZN v zvezi s tem vprašanjem; 

66. obžaluje, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen; odločno obsoja nedaven 

porast diskriminatornih zakonov ter meni, 

da prakse in dejanja nasilja zoper 

posameznike zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ali spolne identitete ne smejo 

ostati nekaznovani; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in nedaven 

razvoj dogodkov na področju prava resno 

ogrožajo svobodo spolnih manjšin; 

ponovno poudarja svojo podporo nenehnim 

prizadevanjem visokega komisarja ZN za 

človekove pravice za preprečevanje 

diskriminatorne zakonodaje in praks ter na 

splošno delu ZN v zvezi s tem vprašanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  365 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen; odločno obsoja nedaven 

porast diskriminatornih zakonov in praks 

ter nasilja zoper posameznike zaradi 

njihove spolne usmerjenosti ali spolne 

identitete po vsem svetu in še zlasti v 

Nigeriji in Ugandi; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

desetih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen (Saudova Arabija, Nigerija, 

Mavretanija, Severni Sudan, Sierra 

Leone, Jemen, Afganistan, Iran, Maldivi 

in Brunej); odločno obsoja nedaven porast 

diskriminatornih zakonov in praks ter 

nasilja zoper posameznike zaradi njihove 

spolne usmerjenosti ali spolne identitete po 

vsem svetu in še zlasti v Nigeriji, Ugandi 
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nedaven razvoj dogodkov na področju 

prava resno ogrožajo svobodo spolnih 

manjšin; ponovno poudarja svojo podporo 

nenehnim prizadevanjem visokega 

komisarja ZN za človekove pravice za 

preprečevanje diskriminatorne zakonodaje 

in praks ter na splošno delu ZN v zvezi s 

tem vprašanjem; 

in Malaviju; spodbuja pozorno spremljanje 

razmer v državah, kjer novi zakoni in 

nedaven razvoj dogodkov na področju 

prava resno ogrožajo svobodo spolnih 

manjšin; ponovno poudarja svojo podporo 

nenehnim prizadevanjem visokega 

komisarja ZN za človekove pravice za 

preprečevanje diskriminatorne zakonodaje 

in praks ter na splošno delu ZN v zvezi s 

tem vprašanjem; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  366 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen; odločno obsoja nedaven 

porast diskriminatornih zakonov in praks 

ter nasilja zoper posameznike zaradi 

njihove spolne usmerjenosti ali spolne 

identitete po vsem svetu in še zlasti v 

Nigeriji in Ugandi; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in nedaven 

razvoj dogodkov na področju prava resno 

ogrožajo svobodo spolnih manjšin; 

ponovno poudarja svojo podporo nenehnim 

prizadevanjem visokega komisarja ZN za 

človekove pravice za preprečevanje 

diskriminatorne zakonodaje in praks ter na 

splošno delu ZN v zvezi s tem vprašanjem; 

66. poudarja, da je homoseksualnost v 78 

državah še vedno kaznivo dejanje, v 

sedmih od teh držav pa je zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter da v 20 državah še vedno 

preganjajo transseksualce; odločno obsoja 

nedaven porast diskriminatornih zakonov 

in praks ter nasilja zoper posameznike 

zaradi njihove spolne usmerjenosti ali 

spolne identitete po vsem svetu in še zlasti 

v Nigeriji in Ugandi; spodbuja pozorno 

spremljanje razmer v Nigeriji, Ugandi, 

Indiji in Rusiji, kjer novi zakoni in nedaven 

razvoj dogodkov na področju prava resno 

ogrožajo svobodo spolnih manjšin; 

ponovno poudarja svojo podporo nenehnim 

prizadevanjem visokega komisarja ZN za 

človekove pravice za preprečevanje 

diskriminatorne zakonodaje in praks ter na 

splošno delu ZN v zvezi s tem vprašanjem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  367 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 66a. podpira zamisel, da bi morala 

Evropska služba za zunanje delovanje 

med svoje prednostne naloge uvrstiti 

ukrepe na tem področju ter posebno 

pozornost nameniti izvajanju smrtne 

kazni in mučenju lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev ter slabemu ravnanju z 

njimi, tako da bi obsodila te prakse v 

skladu s smernicami EU o smrtni kazni 

ter smernicami EU glede mučenja in 

drugih krutih, nečloveških ali 

poniževalnih kazni ali ravnanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev 

(LGBTI); poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev v političnih dialogih in 

dialogih o človekovih pravicah s tretjimi 

državami in v okviru večstranskih 

forumov; poudarja pomen tega, da 

Komisija in Evropska služba za zunanje 

črtano 
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delovanje še naprej odpirata vprašanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev v 

političnih dialogih in dialogih o 

človekovih pravicah in da se evropski 

instrument za demokracijo in človekove 

pravice uporablja za podpiranje 

organizacij, ki zagovarjajo pravice lezbijk, 

gejev, biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, s krepitvijo njihove moči 

za boj proti homofobnim zakonom in 

diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, 

ozaveščanjem javnosti o diskriminaciji in 

nasilju, s katerima se soočajo posamezniki 

drugačne spolne usmerjenosti, ter 

zagotavljanjem nujne pomoči (od 

psihosocialne in zdravstvene pomoči do 

mediacije in pomoči pri ponovnem 

vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč 

potrebujejo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  369 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev 

(LGBTI); poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev v političnih dialogih in 

dialogih o človekovih pravicah s tretjimi 

državami in v okviru večstranskih 

forumov; poudarja pomen tega, da 

Komisija in Evropska služba za zunanje 

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev 

(LGBTI); poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev v političnih dialogih in 

dialogih o človekovih pravicah s tretjimi 

državami in v okviru večstranskih 

forumov; poudarja pomen tega, da 

Komisija in Evropska služba za zunanje 
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delovanje še naprej odpirata vprašanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev v 

političnih dialogih in dialogih o človekovih 

pravicah in da se evropski instrument za 

demokracijo in človekove pravice 

uporablja za podpiranje organizacij, ki 

zagovarjajo pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, s krepitvijo njihove moči 

za boj proti homofobnim zakonom in 

diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, 

ozaveščanjem javnosti o diskriminaciji in 

nasilju, s katerima se soočajo posamezniki 

drugačne spolne usmerjenosti, ter 

zagotavljanjem nujne pomoči (od 

psihosocialne in zdravstvene pomoči do 

mediacije in pomoči pri ponovnem 

vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč 

potrebujejo; 

delovanje še naprej odpirata vprašanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev v 

političnih dialogih in dialogih o človekovih 

pravicah, da bi podprla organizacije, ki 

zagovarjajo pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, s krepitvijo njihove moči 

za boj proti homofobnim zakonom in 

diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, 

ozaveščanjem javnosti o diskriminaciji in 

nasilju, s katerima se soočajo posamezniki 

drugačne spolne usmerjenosti, ter 

zagotavljanjem nujne pomoči (od 

psihosocialne in zdravstvene pomoči do 

mediacije in pomoči pri ponovnem 

vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč 

potrebujejo; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  370 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev 

(LGBTI); poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev v političnih dialogih in 

dialogih o človekovih pravicah s tretjimi 

državami in v okviru večstranskih 

forumov; poudarja pomen tega, da 

Komisija in Evropska služba za zunanje 

67. pozdravlja dejstvo, da je Svet leta 2013 

sprejel smernice EU za spodbujanje 

uresničevanja in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev 

(LGBTI); poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

odpirata vprašanja pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev v političnih dialogih in 

dialogih o človekovih pravicah s tretjimi 

državami in v okviru večstranskih 

forumov; poudarja pomen tega, da 

Komisija in Evropska služba za zunanje 
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delovanje še naprej odpirata vprašanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev v 

političnih dialogih in dialogih o človekovih 

pravicah in da se evropski instrument za 

demokracijo in človekove pravice 

uporablja za podpiranje organizacij, ki 

zagovarjajo pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, s krepitvijo njihove moči 

za boj proti homofobnim zakonom in 

diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, 

ozaveščanjem javnosti o diskriminaciji in 

nasilju, s katerima se soočajo posamezniki 

drugačne spolne usmerjenosti, ter 

zagotavljanjem nujne pomoči (od 

psihosocialne in zdravstvene pomoči do 

mediacije in pomoči pri ponovnem 

vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč 

potrebujejo; 

delovanje še naprej odpirata vprašanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev v 

političnih dialogih in dialogih o človekovih 

pravicah in da se evropski instrument za 

demokracijo in človekove pravice 

uporablja za podpiranje organizacij, ki 

zagovarjajo pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, s krepitvijo njihove moči 

za boj proti homofobnim in transfobnim 

zakonom in diskriminaciji lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev, ozaveščanjem javnosti o 

diskriminaciji in nasilju, s katerima se 

soočajo posamezniki drugačne spolne 

usmerjenosti in spolne identitete, ter 

zagotavljanjem nujne pomoči (od 

psihosocialne in zdravstvene pomoči do 

mediacije in pomoči pri ponovnem 

vključevanju) tistim, ki tovrstno pomoč 

potrebujejo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  371 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  372 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. bg 

 

Predlog spremembe  373 

Andrzej Grzyb 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  374 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  375 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  376 

Miroslav Mikolášik 
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Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

črtano 

Or. sk 

 

Predlog spremembe  377 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

68. je seznanjen z legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k razmisleku o 

priznavanju istospolnih porok in 

istospolnih civilnih partnerstev kot 

političnem in socialnem vprašanju ter 

vprašanju človekovih in državljanskih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Philippe Juvin 
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Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  379 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst) kot 

politično in socialno vprašanje ter 

vprašanje človekovih in državljanskih 

pravic; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  380 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

68. je seznanjen z legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav po vsem svetu 

(trenutno je tovrstnih držav sedemnajst); 

spodbuja institucije EU in države članice, 

naj nadalje prispevajo k priznanju 

istospolnih porok in istospolnih civilnih 

partnerstev kot političnem in socialnem 

vprašanju ter vprašanju človekovih in 

državljanskih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  381 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 68a. poziva Evropsko komisijo in 

Svetovno zdravstveno organizacijo, naj 

motnje spolne identitete umakneta s 

seznama duševnih in vedenjskih motenj; 

poziva Komisijo, naj okrepi svoja 

prizadevanja za odpravo patologizacije 

transspolnih identitet; spodbuja države, 

naj zagotovijo hitre, dostopne in 

pregledne postopke za priznanje spola, ki 

bodo spoštovali pravico do 

samoodločanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  382 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 68b. pozdravlja vse večjo politično 

podporo za zakonsko prepoved 

sterilizacije kot zahteve za pravno 

priznanje spola, kot jo je izrazil posebni 

poročevalec ZN za mučenje, in podpira 

mnenje, da bi morali takšne zahteve 

obravnavati in preganjati kot kršitev 

pravice do telesne nedotakljivosti ter 

spolnega in reproduktivnega zdravja in 

pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  383 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  384 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

črtano 
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bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  385 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  386 

Miroslav Mikolášik 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

črtano 

Or. sk 

 

Predlog spremembe  387 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva druge države v tej 

regiji, naj sledijo moldavskemu zgledu; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  388 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013, vendar poudarja, da so 

vprašanja glede pravic lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev notranja zadeva, za katero 

je pristojna posamezna država članica; 

pozdravlja način sprejetja ustavne 

prepovedi istospolnih porok na Hrvaškem, 

saj je posvetovanje s prebivalci prek 

referenduma najvišja oblika demokracije, 

ki izraža resnično mnenje ljudstva o 

določenem vprašanju;  

Or. bg 

 

Predlog spremembe  389 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 
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istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska 

skupnost ali zakonska zveza; 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  390 

Isabella Adinolfi, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da tovrstni 

referendumi prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; meni, da je verjetneje, da 

bodo temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska skupnost 

ali zakonska zveza; 

69. pozdravlja razveljavitev moldavskega 

zakona, ki prepoveduje vse odnose razen 

tistih, ki so povezani s poroko in družino, 

oktobra 2013 ter poziva Litvo in Rusijo, 

naj sledita moldavskemu zgledu; obžaluje 

izid hrvaškega referenduma v decembru 

2013, ki je podprl ustavno prepoved 

istospolnih porok; poudarja, da bo takšen 

referendum potekal na Slovaškem 

februarja 2015; obžaluje, da makedonski 

parlament trenutno obravnava predlog 

zakona, s katerim bi v ustavo zapisali 

prepoved istospolnih porok;poudarja, da 
tovrstni dogodki prispevajo k homofobiji in 

diskriminaciji; poudarja, da je treba nujno 

izboljšati zaščito osnovnih pravic in 

svoboščin lezbijk, gejev, biseksualcev, 

transseksualcev in interseksualcev, 

vključno z zakonsko prepovedjo zločinov 

iz sovraštva in diskriminacije, ter poziva 

nacionalne organe, naj obsodijo sovraštvo 

in nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, 

spolne identitete ali spolnega 

izražanja;meni, da je verjetneje, da bodo 

temeljne pravice lezbijk, gejev, 

biseksualcev, transseksualcev in 
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interseksualcev zaščitene, če bodo imeli 

dostop do pravnih institutov, kot so 

sobivanje, registrirana partnerska skupnost 

ali zakonska zveza; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Pravice pripadnikov narodnih manjšin 

Or. en 

 

Predlog spremembe  392 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69 b. poudarja, da imajo nacionalne 

manjšinske skupnosti posebne potrebe, 

zato je treba spodbujati popolno in 

dejansko enakost med osebami, ki 

pripadajo nacionalni manjšini, in tistimi, 

ki pripadajo večini, na vseh področjih 

gospodarskega, socialnega, političnega in 

kulturnega življenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  393 

Pier Antonio Panzeri 
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Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse instrumente politike 

EU, predvsem kar zadeva razvojno 

sodelovanje; 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij EU ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse instrumente politike 

EU in v same politike EU, pri čemer 

poudarja preskriptivno in horizontalno 

naravo tega vprašanja; 

Or. it 

Predlog spremembe  394 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse instrumente politike 

EU, predvsem kar zadeva razvojno 

sodelovanje; 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij EU ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse zadevne politike 

EU, vključno z razvojnim sodelovanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  395 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 
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o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse instrumente politike 

EU, predvsem kar zadeva razvojno 

sodelovanje; 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij EU ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

načela splošne dostopnosti in vseh pravic 

invalidov v vse instrumente politike EU, 

predvsem kar zadeva razvojno 

sodelovanje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  396 

Ádám Kósa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij ter zlasti 

poudarja potrebo po trdnem vključevanju 

pravic invalidov v vse instrumente politike 

EU, predvsem kar zadeva razvojno 

sodelovanje; 

70. pozdravlja ratifikacije Konvencije ZN 

o pravicah invalidov; ponovno opozarja na 

pomen učinkovitega izvajanja konvencije s 

strani držav članic in institucij EU ter zlasti 

poudarja potrebo, da se pravice invalidov 

na podlagi konvencije trdno vključijo v 

vse instrumente politike EU, po potrebi s 

sodelovanjem z zadevnimi mednarodnimi 

in regionalnimi organizacijami ter civilno 

družbo, zlasti pa z organizacijami 

invalidov, da bi zagotovili dostopnost, tudi 

cenovno, mednarodnih razvojnih 

programov invalidom in – predvsem kar 

zadeva razvojno sodelovanje – upoštevanje 

lokalnih posebnosti pri spodbujanju in 

podpiranju razvoja zmogljivosti, vključno 

z izmenjavo in souporabo informacij in 

izkušenj, programov usposabljanja in 

najboljših praks, ter da bi zagotovili 

spodbujanje dostopnosti razvojnega 

sodelovanja ter znanstvenega in 

tehničnega znanja, po potrebi z 

zagotavljanjem tehnične in ekonomske 

pomoči, vključno s spodbujanjem 

dostopnosti in souporabe dostopnih in 

omogočitvenih tehnologij ter prenosa 
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tehnologij; 

Or. hu 

Predlog spremembe  397 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70 a. spodbuja podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj še naprej podpira proces 

ratifikacije in izvajanja Konvencije ZN o 

pravicah invalidov v tistih državah, ki je 

še niso ratificirale oziroma začele z 

njenim izvajanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  398 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70 b. spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj posveča posebno 

pozornost pripombam in priporočilom za 

posamezne države, ki jih je objavil Odbor 

za pravice invalidov, in poročilom za 

posamezne države ter sistematično 

izpostavlja ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami in v izjavah 

za javnost; poziva Evropsko komisijo, naj 

oblikuje vodilna načela EU za 

spodbujanje in zaščito uživanja vseh 

človekovih pravic s strani invalidov, da bi 

zagotovili sistematično in skladno politiko 

na tem področju, tudi v njenih dialogih in 

pogajanjih s tretjimi državami; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  399 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70 c. poziva Komisijo in Evropsko službo 

za zunanje delovanje, naj delegacije EU 

po vsem svetu spodbudita k sodelovanju s 

civilno družbo, da bi spodbujali dejansko 

uživanje človekovih pravic s strani 

invalidov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Daniele Viotti, 

Timothy Kirkhope 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70 a. ponovno poziva Komisijo, naj 

predlaga velikopotezno in celovito 

strategijo in akcijski načrt za otrokove 

pravice za naslednjih pet let, k čemur je 

Parlament pozval v svoji resoluciji o 25. 

obletnici Konvencije ZN o otrokovih 

pravicah, sprejeti 27. novembra 2014; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Timothy Kirkhope, Caterina 

Chinnici, Daniele Viotti 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. pozdravlja sodelovanje EU z 

Unicefom, v okviru katerega je bil 

oblikovan nabor orodij za vključevanje 

otrokovih pravic v razvojno sodelovanje; 

pozdravlja dejstvo, da bo denar, ki ga je z 

Nobelovo nagrado dobila EU, namenjen 

pomoči otrokom v konfliktnih razmerah; 

pozdravlja sodelovanje EU na tretji 

svetovni konferenci za odpravo dela otrok, 

ki je potekala v Brasilii oktobra 2013, in 

njen prispevek k pogajanjem o tristranski 

izjavi o delu otrok; 

71. pozdravlja sodelovanje EU z Unicefom 

in drugimi organizacijami, tudi 

nevladnimi, ki se zavzemajo za otrokove 

pravice, v okviru katerega je bil oblikovan 

nabor orodij za vključevanje otrokovih 

pravic v razvojno sodelovanje; zlasti 

pozdravlja manifest o otrokovih pravicah 

ter spodbuja poslance Evropskega 

parlamenta in nacionalnih parlamentov, 

naj ga podpišejo in postanejo borci za 

otrokove pravice; pozdravlja dejstvo, da 

bo denar, ki ga je z Nobelovo nagrado 

dobila EU, namenjen pomoči otrokom v 

konfliktnih razmerah; ; ponovno opozarja, 

kako pomembno je zagotoviti psihološko 

podporo otrokom, ki so bili izpostavljeni 

nasilnim dogodkom ali so žrtve vojne; 

poudarja, da je treba otrokom, prizadetih 

v spopadih, zagotoviti dostop do 

izobrazbe; pozdravlja sodelovanje EU na 

tretji svetovni konferenci za odpravo dela 

otrok, ki je potekala v Brasilii oktobra 

2013, in njen prispevek k pogajanjem o 

tristranski izjavi o delu otrok; 

 (Avtorji manifesta o otrokovih pravicah so 

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 children's villages, Terre 

des Hommes, Alliance for Childhood) 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  402 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. pozdravlja sodelovanje EU z 

Unicefom, v okviru katerega je bil 

oblikovan nabor orodij za vključevanje 

otrokovih pravic v razvojno sodelovanje; 

pozdravlja dejstvo, da bo denar, ki ga je z 

Nobelovo nagrado dobila EU, namenjen 

pomoči otrokom v konfliktnih razmerah; 

pozdravlja sodelovanje EU na tretji 

svetovni konferenci za odpravo dela otrok, 

ki je potekala v Brasilii oktobra 2013, in 

njen prispevek k pogajanjem o tristranski 

izjavi o delu otrok; 

71. pozdravlja sodelovanje EU z 

Unicefom, v okviru katerega je bil 

oblikovan nabor orodij za vključevanje 

otrokovih pravic v razvojno sodelovanje 

ter zagotovljena podpora ključnim 

razvojnim ciljem tisočletja in programom 

za zaščito otrok za uresničevanje 

otrokovih pravic, zlasti v težavnih 

razmerah; pozdravlja dejstvo, da bo denar, 

ki ga je z Nobelovo nagrado dobila EU, 

namenjen pomoči otrokom v konfliktnih 

razmerah; pozdravlja sodelovanje EU na 

tretji svetovni konferenci za odpravo dela 

otrok, ki je potekala v Brasilii oktobra 

2013, in njen prispevek k pogajanjem o 

tristranski izjavi o delu otrok; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  403 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. pozdravlja sodelovanje EU z 

Unicefom, v okviru katerega je bil 

oblikovan nabor orodij za vključevanje 

otrokovih pravic v razvojno sodelovanje; 

pozdravlja dejstvo, da bo denar, ki ga je z 

Nobelovo nagrado dobila EU, namenjen 

71. pozdravlja sodelovanje EU z Unicefom 

in drugimi organizacijami, tudi 

nevladnimi, ki se zavzemajo za otrokove 

pravice, v okviru katerega je bil oblikovan 

nabor orodij za vključevanje otrokovih 

pravic v razvojno sodelovanje; pozdravlja 
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pomoči otrokom v konfliktnih razmerah; 

pozdravlja sodelovanje EU na tretji 

svetovni konferenci za odpravo dela otrok, 

ki je potekala v Brasilii oktobra 2013, in 

njen prispevek k pogajanjem o tristranski 

izjavi o delu otrok; 

dejstvo, da bo denar, ki ga je z Nobelovo 

nagrado dobila EU, namenjen pomoči 

otrokom v konfliktnih razmerah; 

pozdravlja sodelovanje EU na tretji 

svetovni konferenci za odpravo dela otrok, 

ki je potekala v Brasilii oktobra 2013, in 

njen prispevek k pogajanjem o tristranski 

izjavi o delu otrok; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  404 

Miroslav Mikolášik 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71a. priporoča premislek o oblikovanju 

pravnega okvira, da bi okrepili zaščito 

otrokovih pravic, in sicer tudi pred 

rojstvom; 

Or. sk 

Predlog spremembe  405 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71 a. poudarja potrebo po boju proti vsem 

oblikam prisilnega dela in izkoriščanja 

otrok; poziva k boljšem izvajanju veljavne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje, ki 

povečuje ozaveščenost o zlorabi otrok na 

trgu dela; 

Or. en 
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Predlog spremembe  406 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71a. ponovno potrjuje, da obstajajo 

otrokove pravice in ne „pravica do 

otroka“, in zato poudarja, da zaradi 

etičnih in pravnih pomislekov ni mogoče 

uzakoniti praks nadomestnega 

materinstva in oploditve z biomedicinsko 

pomočjo, tj. praks, ki otroka spremenijo v 

potrošno blago in mu s tem odrekajo 

njegove pravice in dostojanstvo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  407 

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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy 

Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 
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dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU, razvojnem 

sodelovanju in humanitarni pomoči, da bi 

zagotovili zadostno financiranje in 

povečali raven zaščite otrok v izrednih 

razmerah; poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj vsako leto poroča 

Parlamentu o rezultatih, ki jih je prineslo 

zunanje delovanje Unije, osredotočeno na 

otroke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  408 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih 

mučenja in pridržanja otrok; poziva, naj se 

posebna pozornost nameni vprašanjem 

prisilnega dela otrok, porok otrok, 

novačenja otrok za oborožene skupine ter 

njihovega razoroževanja, rehabilitacije in 

ponovnega vključevanja ter naj se 

vprašanje čarovništva otrok uvrsti na 

agendo dialogov o človekovih pravicah z 

vsemi zadevnimi državami; poudarja 

pomen prednostne obravnave otrokovih 

pravic v zunanji politiki EU; 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj nedavna 

poročila pričajo o primerih mučenja in 

pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  409 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih 

mučenja in pridržanja otrok; poziva, naj 

se posebna pozornost nameni vprašanjem 

prisilnega dela otrok, porok otrok, 

novačenja otrok za oborožene skupine ter 

njihovega razoroževanja, rehabilitacije in 

ponovnega vključevanja ter naj se 

vprašanje čarovništva otrok uvrsti na 

agendo dialogov o človekovih pravicah z 

vsemi zadevnimi državami; poudarja 

pomen prednostne obravnave otrokovih 

pravic v zunanji politiki EU; 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem; poziva, naj se 

posebna pozornost nameni vprašanjem 

prisilnega dela otrok in s tem v zvezi cilju 

osnovnega izobraževanja za vse, 

zmanjšanju umrljivosti otrok, porokam 

otrok, novačenju otrok za oborožene 

skupine ter njihovemu razoroževanju, 

rehabilitaciji in ponovnemu vključevanju 
ter naj se vprašanje čarovništva otrok uvrsti 

na agendo dialogov o človekovih pravicah 

z vsemi zadevnimi državami; poudarja 

pomen prednostne obravnave otrokovih 

pravic v zunanji politiki EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 
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pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, revščine in podhranjenosti 

otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  411 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok in škodljivih praks, 

novačenja otrok za oborožene skupine ter 

njihovega razoroževanja, rehabilitacije in 

ponovnega vključevanja ter naj se 

vprašanje čarovništva otrok uvrsti na 

agendo dialogov o človekovih pravicah z 

vsemi zadevnimi državami; poudarja 

pomen prednostne obravnave otrokovih 

pravic v zunanji politiki EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  412 

Kinga Gál 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

72. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej ukrepata 

na področju otrokovih pravic, pri tem pa 

poseben poudarek namenita nasilju nad 

otroci, vključno z mučenjem, saj so 

organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty 

International, poročale o primerih mučenja 

in pridržanja otrok; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni vprašanjem prisilnega 

dela otrok, porok otrok, novačenja otrok za 

oborožene skupine ter njihovega 

razoroževanja, rehabilitacije in ponovnega 

vključevanja ter naj se vprašanje 

čarovništva otrok uvrsti na agendo 

dialogov o človekovih pravicah z vsemi 

zadevnimi državami; poudarja, da bi 

morali otroci in mladostniki sodelovati le 

pri delu, ki ne škoduje njihovemu zdravju 

in osebnemu razvoju ali ovira njihovega 

izobraževanja; poudarja pomen 

prednostne obravnave otrokovih pravic v 

zunanji politiki EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  413 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. ugotavlja, da Konvencija o otrokovih 

pravicah poziva k zakonodajnim, 

upravnim, socialnim in izobraževalnim 

ukrepom v zvezi z delom otrok, pri čemer 

priznava potrebo po večrazsežnostnem 
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pristopu; poziva, naj za namen njihove 

učinkovite uporabe zakone spremljajo 

posredovanja politike, ki zagotavljajo 

alternative v obliki izobraževanja in 

poklicnega usposabljanja, ter ukrepi 

socialnega varstva, ki koristijo otrokom in 

družinam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  414 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72 b. poziva EU, naj še naprej spodbuja 

okolje, ki omogoča preprečevanje in 

odpravo dela otrok, socialni dialog ter 

usklajene ukrepe javnega in zasebnega 

sektorja, usmerjene v izkoreninjenje dela 

otrok; poudarja potrebo po zagotovitvi 

podpore državam v spopadih in po njih ter 

izgradnji njihovih zmogljivosti, da bi se 

lahko borile proti delu otrok; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy 

Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 
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strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja 

EU, naj še poglobi sodelovanje s posebno 

predstavnico ZN za otroke v oboroženih 

spopadih; poziva k splošni ratifikaciji 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti 

tretjega izbirnega protokola, ki bo otrokom 

omogočil, da posredujejo svoje pritožbe 

Odboru ZN za otrokove pravice; 

strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja 

EU, naj še poglobi sodelovanje s posebno 

predstavnico ZN za otroke v oboroženih 

spopadih; poziva k splošni ratifikaciji 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti 

tretjega izbirnega protokola, ki bo otrokom 

omogočil, da posredujejo svoje pritožbe 

Odboru ZN za otrokove pravice; poziva 

Komisijo in visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj preučita 

načine, da bi EU enostransko pristopila h 

Konvenciji ZN o otrokovih pravicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  416 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 

strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja 

EU, naj še poglobi sodelovanje s posebno 

predstavnico ZN za otroke v oboroženih 

spopadih; poziva k splošni ratifikaciji 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti 

tretjega izbirnega protokola, ki bo otrokom 

omogočil, da posredujejo svoje pritožbe 

Odboru ZN za otrokove pravice; 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 

strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja 

EU, naj še poglobi sodelovanje s posebno 

predstavnico ZN za otroke v oboroženih 

spopadih s podpiranjem akcijskih načrtov 

ter mehanizmov za spremljanje in 

poročanje; poziva k splošni ratifikaciji 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti 

tretjega izbirnega protokola, ki bo otrokom 

omogočil, da posredujejo svoje pritožbe 

Odboru ZN za otrokove pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  417 

Philippe Juvin 
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Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 

strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; spodbuja 

EU, naj še poglobi sodelovanje s posebno 

predstavnico ZN za otroke v oboroženih 

spopadih; poziva k splošni ratifikaciji 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, zlasti 

tretjega izbirnega protokola, ki bo otrokom 

omogočil, da posredujejo svoje pritožbe 

Odboru ZN za otrokove pravice; 

73. poudarja, da je treba okrepiti 

prizadevanja za izvajanje revidirane 

strategije za izvajanje smernic EU o 

otrocih v oboroženih spopadih; v tem 

okviru poziva, da se sredstva instrumenta 

za stabilnost in evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice bolje 

uporabijo za reševanje problema otrok 

vojakov; spodbuja EU, naj še poglobi 

sodelovanje s posebno predstavnico ZN za 

otroke v oboroženih spopadih; poziva k 

splošni ratifikaciji Konvencije ZN o 

otrokovih pravicah, zlasti tretjega izbirnega 

protokola, ki bo otrokom omogočil, da 

posredujejo svoje pritožbe Odboru ZN za 

otrokove pravice; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  418 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. opozarja, da podhranjenost oziroma 

slaba prehranjenost otrok v državah v 

razvoju vzbuja resne skrbi; s tem v zvezi 

pozdravlja okvir ukrepov, nedavno sprejet 

na drugi mednarodni konferenci o 

prehrani, ki za svetovni cilj določa 40-

odstotno zmanjšanje števila otrok, mlajših 

od pet let, ki zaostajajo v rasti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  419 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. ponovno potrjuje, da je dostop do 

izobraževanja temeljna otrokova pravica, 

ki jo določa člen 28 Mednarodne 

konvencije o otrokovih pravicah iz 

leta 1989; poudarja, da je treba v okviru 

vseh ukrepov, ki jih izvajajo EU in države 

članice, izboljšati dostop otrok do 

kakovostnih zdravstvenih storitev in 

zdravstvenega varstva; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  420 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. Pravice domorodnih ljudstev 

 z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

diskriminacija grozi zlasti domorodnim 

ljudstvom, ki so še posebej občutljiva za 

politične, gospodarske, okoljske ter z 

delom povezane spremembe in motnje; 

ugotavlja, da jih večina živi pod pragom 

revščine in ima zelo omejen dostop do 

predstavniškega sistema, političnega 

odločanja ali pravosodnega sistema 

oziroma ga sploh nima; zlasti je 

zaskrbljen zaradi po poročilih splošno 

razširjenega prilaščanja zemljišč, prisilnih 

preselitev in kršenja človekovih pravic 

zaradi oboroženih spopadov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  421 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. obžaluje, da države po svetu še vedno 

ne želijo podpisati Konvencije o pravicah 

invalidov in Konvencije o pravicah 

otroka, ki določajo podrobne smernice za 

razvoj vključujočih družb za zaščito 

invalidnih otrok; 

Or. en 
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Predlog spremembe  422 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73b. poziva EU in države članice, naj v 

boju proti podhranjenosti otrok skladno 

izvajajo politike humanitarne pomoči in 

razvojne politike; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  423 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ukrepi EU na področju migracij in 

beguncev 

Migracije in begunci 

Or. en 

 

Predlog spremembe  424 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

črtano 
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zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje 

Unije in ovira možnosti migrantov, da 

zaprosijo za azil in ga pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  425 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike, da bi obravnavali pereča 

vprašanja, povezana z migranti, begunci in 

prosilci za azil, na način, ki spoštuje 

mednarodno pravo na področju človekovih 

pravic in temeljno človekovo dostojanstvo; 

ponovno izraža podporo dialogom o 

migraciji in mobilnosti ter sklenitvi 

partnerstev za mobilnost, ki promovirajo 

prednosti krožne migracije; 
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bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje 

Unije in ovira možnosti migrantov, da 

zaprosijo za azil in ga pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  426 

Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje 

Unije in ovira možnosti migrantov, da 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; 
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zaprosijo za azil in ga pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  427 

Pier Antonio Panzeri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili mladoletnike brez spremstva in 

najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  428 

Barbara Lochbihler 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

74. obsoja dramatično število smrtnih 

žrtev v Sredozemskem morju, ocenjeno na 

več tisoč v letu 2013, zaradi česar je to 

morje najnevarnejša regija na svetu za 

nezakonite migracije; poudarja, da je treba 

nujno razviti trdnejše politike na ravni EU, 

da bi obravnavali pereča vprašanja, 

povezana z migranti, begunci in prosilci za 

azil, na način, ki spoštuje mednarodno 

pravo na področju človekovih pravic in 

temeljno človekovo dostojanstvo, ter 

poziva EU, naj zagotovi učinkovite skupne 

standarde za postopke sprejema po vsej 

Uniji, da bi zaščitili najranljivejše 

posameznike; poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

komisarja za migracije in notranje zadeve 

ter Evropsko službo za zunanje delovanje, 

naj povečajo sodelovanje in pravično 

porazdelitev bremena med državami 

članicami, vključno s sprejemom in 

ponovnim naseljevanjem beguncev ter 

prispevanjem k iskalnim in reševalnim 

dejavnostim, da bi pomagali migrantom v 

stiski na morju, ko ti poskušajo prispeti na 

obale EU; s tem v zvezi opozarja na 

potrebo po spoštovanju načela 

nevračanja, ki ga je treba spoštovati v 

evropskih in mednarodnih vodah, kar 

podpira tudi Evropsko sodišče za 

človekove pravice;opozarja na zavezo 

Komisije, da bo razvila ustrezne zakonite 

migracijske poti, in v ta namen poziva k 

reviziji dublinske uredbe, ki državam 

članicam nalaga nesorazmerno breme 

odgovornosti za zunanje meje Unije in 

ovira možnosti migrantov, da zaprosijo za 

azil in ga pridobijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  429 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje 

Unije in ovira možnosti migrantov, da 

zaprosijo za azil in ga pridobijo; 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

odgovornosti med državami članicami, da 

bi obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti; zato poziva 

države članice, naj v celoti izvajajo 

nedavno sprejet skupni azilni sveženj EU 
in skupno migracijsko zakonodajo; poziva 

države članice, naj sodelujejo v 

programih ponovnega naseljevanja in 

okrepijo razvoj regionalnih programov 

zaščite na najbolj prizadetih območjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  430 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; poudarja, da je 

treba odpraviti vzroke za nezakonito 

migracijo ter pri tem v kar največji meri 

sodelovati z državami izvora in tranzitnimi 

državami, da bi se borili proti mafijskim 

združbam, ki služijo s trgovino z ljudmi; 

opozarja na zavezo Komisije, da bo razvila 

ustrezne zakonite migracijske poti, in v ta 

namen poziva k reviziji dublinske uredbe, 

ki državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  431 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 74. poudarja, da je treba nujno razviti 
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trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

pobude, ki bodo omogočale skupno in 

inteligentno upravljanje migracijskih 

tokov na ravni EU, da bi obravnavali 

pereča vprašanja, povezana z migranti, 

begunci in prosilci za azil, na način, ki 

spoštuje mednarodno pravo na področju 

človekovih pravic in temeljno človekovo 

dostojanstvo, ter poziva EU, naj zagotovi 

učinkovite skupne standarde za postopke 

sprejema po vsej Uniji, da bi zaščitili 

najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in poziva EU, 

naj daje prednost proaktivni dinamiki pri 

ponovni preučitvi svoje migracijske 

politike, ki mora na koncu postati 

pomemben del njene zunanje politike, tako 

da migracije umesti v okvir socialnega, 

gospodarskega in političnega razvoja v 

soseščini Evropske unije; poziva EU, naj 

razvije skupna pravila in skupna merila, 

ki bodo prilagojena različnim razmeram;

  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  432 

Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 
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migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju;opozarja na 

pomen okrepljenega sodelovanja EU s 

partnerskimi državami, zlasti v 

sredozemski regiji, za uničenje mrež 

tihotapljenja migrantov in boj proti 

trgovini z ljudmi; opozarja na zavezo 

Komisije, da bo razvila ustrezne zakonite 

migracijske poti, in v ta namen poziva k 

reviziji dublinske uredbe, ki državam 

članicam nalaga nesorazmerno breme 

odgovornosti za zunanje meje Unije in 

ovira možnosti migrantov, da zaprosijo za 

azil in ga pridobijo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  433 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 
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zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije, 

notranje zadeve in državljanstvo ter 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

spodbujajo pravi duh sodelovanja in 

pravično porazdelitev bremena med 

državami članicami, da bi obravnavali 

številne izzive, ki ostajajo prisotni na tem 

področju; opozarja na zavezo Komisije, da 

bo razvila ustrezne zakonite migracijske 

poti, in v ta namen poziva k reviziji 

dublinske uredbe, ki državam članicam 

nalaga nesorazmerno breme odgovornosti 

za zunanje meje Unije in ovira možnosti 

migrantov, da zaprosijo za azil in ga 

pridobijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  434 

Aymeric Chauprade 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

74. poudarja, da je treba nujno obnoviti 

pristojnost držav članic, ki jih najbolj 

zadevajo pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje načelo subsidiarnosti in 

temeljno človekovo dostojanstvo, ter 

poziva EU, naj spoštuje suverenost držav 

članic na tem področju; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 
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duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje 

Unije in ovira možnosti migrantov, da 

zaprosijo za azil in ga pridobijo; 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  435 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 

op.p.) 
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in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  436 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

vzpostavi skupni evropski azilni sistem in 
zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  437 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše politike na ravni EU, da bi 

obravnavali pereča vprašanja, povezana z 

migranti, begunci in prosilci za azil, na 

način, ki spoštuje mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic in temeljno 

človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 

zagotovi učinkovite skupne standarde za 

postopke sprejema po vsej Uniji, da bi 

zaščitili najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

74. poudarja, da je treba nujno razviti 

trdnejše, bolj solidarne in celovitejše 

politike na ravni EU, da bi obravnavali 

pereča vprašanja, povezana z migranti, 

begunci in prosilci za azil, na način, ki 

spoštuje mednarodno pravo na področju 

človekovih pravic in temeljno človekovo 

dostojanstvo, ter poziva EU, naj zagotovi 

učinkovite skupne standarde za postopke 

sprejema po vsej Uniji, da bi zaščitili 

najranljivejše posameznike; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, komisarja za migracije 

in notranje zadeve ter Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj spodbujajo pravi 

duh sodelovanja in pravično porazdelitev 

bremena med državami članicami, da bi 

obravnavali številne izzive, ki ostajajo 

prisotni na tem področju; opozarja na 

zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 

zakonite migracijske poti, in v ta namen 

poziva k reviziji dublinske uredbe, ki 

državam članicam nalaga nesorazmerno 

breme odgovornosti za zunanje meje Unije 

in ovira možnosti migrantov, da zaprosijo 

za azil in ga pridobijo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  438 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 a. je zgrožen nad številom smrti v 

Sredozemskem morju, ki jih Mednarodna 

organizacija za migracije v svojem 

poročilu o „usodnih potovanjih“ ocenjuje 

na 3.000 za leto 2013, zaradi česar je to 

morje ena najnevarnejših regij na svetu 

za nezakonite migracije; poziva vse 

institucije in države članice EU, naj 

začnejo razpravo o konkretnih ukrepih za 

povečanje delitve odgovornosti, tudi za 

sprejem in ponovno naseljevanje 

beguncev ter prispevanje k iskalnim in 

reševalnim dejavnostim, da bi pomagali 

migrantom v stiski na morju, ko ti 

poskušajo prispeti na obale EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  439 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 a. poziva EU, naj zagotovi, da bodo 

pogajanja o vseh sporazumih o 

sodelovanju na področju migracij in o 

ponovnem sprejemu z državami zunaj EU 

ter njihovo izvajanje spoštovali 

mednarodno pravo človekovih pravic, 

begunsko pravo in mednarodno pomorsko 

pravo, ter poziva k posvetovanju s 

Parlamentom pred sklenitvijo teh 

sporazumov; zahteva zagotovitev večje 

preglednosti v pogajanjih o takšnih 

sporazumih in vključitev mehanizmov 

spremljanja, da bi ocenili, kakšen učinek 

na človekove pravice imajo sodelovanje s 

tretjimi državami na področju migracij ter 

ukrepi za nadzor na mejah, kamor 
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spadata tudi Frontex in Eurosur; vztraja, 

da je treba človekove pravice vključevati v 

vse dejavnosti, ki jih izvaja Frontex, in jih 

spremljati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  440 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 b. poziva Evropsko komisijo in države 

članice, naj zagotovijo, da bodo pogajanja 

o vseh sporazumih o sodelovanju na 

področju migracij z državami zunaj EU 

ter njihovo izvajanje spoštovali 

mednarodno pravo človekovih pravic, 

begunsko pravo in mednarodno pomorsko 

pravo; od teh institucij zahteva zagotovitev 

večje preglednosti v pogajanjih o takšnih 

sporazumih in vključitev mehanizmov 

spremljanja, da bi ocenili, kakšen učinek 

na človekove pravice imajo sodelovanje s 

tretjimi državami na področju migracij ter 

ukrepi za nadzor na mejah, kamor 

spadata tudi Frontex in Eurosur; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  441 

Marija Gabriel (Mariya Gabriel) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. pozdravlja dodajanje merila 

spoštovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin na seznam ključnih 
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meril, ki se upoštevajo za začetek pogajanj 

v zvezi s sporazumi o odpravi vizumov s 

tretjimi državami 1 a; poziva Komisijo, naj 

to novo merilo uporablja kot vzvod za 

poglobitev dialoga o človekovih pravicah s 

tretjimi državami v strateškem in 

gospodarskem okviru, ki ga predstavljajo 

pogajanja o vizumih;  

 __________________ 

 1 a Uredba št. 509/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 

(ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, 

katerih državljani morajo pri prehodu 

zunanjih meja imeti vizume, in držav, 

katerih državljani so oproščeni te zahteve 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  442 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 b. poziva Evropsko komisijo, naj izvede 

neodvisno oceno svojih programov na 

področju migracij in nadzora na mejah v 

državah znotraj in zunaj EU, da bi 

predlagala izboljšane ukrepe za 

preprečevanje kršitev človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  443 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 c (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 c. poziva Evropsko komisijo, naj izvede 

neodvisno oceno svojih programov na 

področju migracij in nadzora na mejah v 

državah znotraj in zunaj EU, da bi 

predlagala ukrepe za izboljšanje 

preprečevanja kršitev človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  444 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74а. poziva Komisijo, naj pripravi 

poročilo o uporabi obstoječih sporazumov 

o ponovnem sprejemu s tretjimi državami; 

poziva Komisijo, naj pripravi sporazume o 

ponovnem sprejemu in začne pogajanja o 

njih z državami, ki mejijo na EU, in s 

pomembnimi tranzitnimi državami za 

nezakonito priseljevanje, s katerimi 

tovrstnih sporazumov še ni sklenila; 

Or. bg 

Predlog spremembe  445 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. ostro obsoja nezmožnost Evropske 

unije, njenih držav članic in nekaterih 

partnerskih držav, da zagotovijo pravico 

do azila in reševanje na morju; obsoja 

sporazume o ponovnem sprejemu oseb, 
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ker pogojujejo sporazume, med drugim 

sporazume o razvoju, sklenjene s tretjimi 

državami; meni, da te migracijske politike 

razkrivajo predsodke do prebivalstva 

južnih držav; poziva k izvajanju politike 

liberalizacije vizumskega režima, kar 

zadeva državljane južnih držav in zlasti 

držav v procesu prehoda v demokracijo, 

kot je Tunizija, ter politik ponovne 

naselitve v vseh državah članicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  446 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 a. poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in države članice, naj še 

okrepijo zunanjo razsežnost Unije, kar 

zadeva odzivanje na nezakonite primere 

migracije, zlasti da bi okrepile ukrepe 

proti trgovini z ljudmi in proti 

tihotapljenju ljudi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  447 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 a. je zelo zaskrbljen zaradi poročil o 

množičnih smrtih in zlorabah človekovih 

pravic migrantov in prosilcev za azil, ki 

potujejo v EU; poziva Unijo in države 

članice, naj sodelujejo z ZN, regionalnimi 
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mehanizmi, vladami in nevladnimi 

organizacijami, da bi se spopadle s temi 

vprašanji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  448 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. poziva Evropski urad za podporo 

azilu, naj za okrepitev mednarodne zaščite 

prosilcev za azil razvije partnerstva s 

tretjimi državami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  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, Elisavet Vozemberg (Elissavet 

Vozemberg), Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Caterina Chinnici, Timothy 

Kirkhope, Daniele Viotti 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 a. meni, da so otroci migrantov še 

posebej ranljivi, zlasti če so brez 

spremstva; opozarja, da so otroci brez 

spremstva predvsem otroci, zaradi česar 

nas mora pri njihovi obravnavi voditi 

načelo zaščite otrok, in ne politika 

priseljevanja, kar pomeni, da moramo 

spoštovati temeljno načelo največje koristi 

za otroka; 

Or. en 
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Predlog spremembe  450 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 b. spodbuja podpredsednico/visoko 

predstavnico in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj še naprej 

podpirata proces ratifikacije Konvencije 

ZN proti mednarodnemu organiziranemu 

kriminalu, njenega Protokola za 

preprečevanje, zatiranje in kaznovanje 

trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in 

otroki, Protokola proti tihotapljenju 

migrantov po kopnem, morju in zraku ter 

Protokola o nedovoljeni proizvodnji 

strelnega orožja, njegovih sestavnih delov 

in streliva ter trgovini z njimi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  451 

Therese Comodini Cachia 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 c. spodbuja Evropsko službo za 

zunanje delovanje in države članice, naj 

posebno pozornost namenijo državam, iz 

katerih izvira trgovina z ljudmi ali njihovo 

tihotapljenje, tranzitnim državam in 

namembnim državam ter naj sistematično 

izpostavljajo ta vprašanja v političnih 

dialogih z zadevnimi državami kot tudi v 

javnih izjavah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  452 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74 d. obsoja zaostrovanje kaznovanja 

nezakonite migracije v EU na račun 

človekovih pravic teh oseb; poziva k 

takojšnji vzpostavitvi potrebnih zaščitnih 

ukrepov, mehanizmov odgovornosti in 

izvršilnih mehanizmov na področju 

človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  453 

Michèle Alliot-Marie 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta 

v razpravi o pojmu „podnebni begunec“, 

vključno z njegovo morebitno pravno 

opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v 

pravno zavezujočem mednarodnem 

sporazumu; 

črtano 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  454 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta 

v razpravi o pojmu „podnebni begunec“, 

vključno z njegovo morebitno pravno 

opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v 

pravno zavezujočem mednarodnem 

sporazumu; 

črtano 

Or. el 
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Predlog spremembe  455 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta 

v razpravi o pojmu „podnebni begunec“, 

vključno z njegovo morebitno pravno 

opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v 

pravno zavezujočem mednarodnem 

sporazumu; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  456 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta v 

razpravi o pojmu „podnebni begunec“, 

vključno z njegovo morebitno pravno 

opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v 

pravno zavezujočem mednarodnem 

sporazumu; 

75. znova ugotavlja, da klimatske 

spremembe vplivajo na najosnovnejše 

človekove pravice, povzročajo selitve 

narodov in prav zato vodijo v nove prisilne 

migracije, na katere se mora Evropska 

unija ustrezno odzvati; poziva Komisijo in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

dejavno sodelujeta v razpravi o pojmu 

„podnebni begunec“, vključno z njegovo 

morebitno pravno opredelitvijo v 

mednarodnem pravu ali v pravno 

zavezujočem mednarodnem sporazumu; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  457 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poziva k usklajenemu delovanju EU, da 

bi obravnavali vprašanje prilaščanja 

zemljišč; ugotavlja, da je pomanjkanje 

dostopa do zemljišč in naravnih virov za 

prikrajšane prebivalce podeželja in mest 

eden od ključnih vzrokov za lakoto in 

revščino v svetu, zaradi česar vpliva na 

uveljavljanje človekovih pravic s strani 

lokalnih skupnosti, zlasti kar zadeva 

njihovo pravico do ustrezne hrane; 

pozdravlja sodelovanje EU pri razvoju 

prostovoljnih svetovnih smernic o 

upravljanju posesti zemlje, ribištva in 

gozdov, ki so bile sprejete pod okriljem 

ZN; kljub temu poudarja, da je nujno, da se 

človekove pravice in vidiki zmanjševanja 

revščine vključijo v odločanje o nakupu ali 

dolgoročnem zakupu velikih zemljiških 

površin s strani vlagateljev; meni, da odziv 

EU na to vprašanje predstavlja pomemben 

preizkus njene zaveze, da se bo v svoji 

politiki razvojnega sodelovanja usmerila v 

pristop, temelječ na človekovih pravicah; 

76. poziva k usklajenemu delovanju EU, da 

bi obravnavali vprašanje prilaščanja 

zemljišč; ugotavlja, da je pomanjkanje 

dostopa do zemljišč in naravnih virov za 

prikrajšane prebivalce podeželja in mest 

eden od ključnih vzrokov za lakoto in 

revščino v svetu, zaradi česar vpliva na 

uveljavljanje človekovih pravic s strani 

lokalnih skupnosti, zlasti kar zadeva 

njihovo pravico do ustrezne hrane; 

pozdravlja sodelovanje EU pri razvoju 

prostovoljnih svetovnih smernic o 

upravljanju posesti zemlje, ribištva in 

gozdov, ki so bile sprejete pod okriljem 

ZN; kljub temu poudarja, da je nujno, da se 

človekove pravice in vidiki zmanjševanja 

revščine vključijo v odločanje o nakupu ali 

dolgoročnem zakupu velikih zemljiških 

površin s strani vlagateljev; meni, da odziv 

EU na to vprašanje predstavlja pomemben 

preizkus njene zaveze, da se bo v svoji 

politiki razvojnega sodelovanja usmerila v 

pristop, temelječ na človekovih pravicah, 

kot je zapisano v Lizbonski pogodbi, s 

čimer bi razvojna politika EU nadalje 

prispevala k trajnostnemu 

gospodarskemu, socialnemu in 

okoljskemu razvoju držav v razvoju z 

glavnim ciljem izkoreninjenja revščine na 

svetu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  458 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poziva k usklajenemu delovanju EU, da 

bi obravnavali vprašanje prilaščanja 

zemljišč; ugotavlja, da je pomanjkanje 

dostopa do zemljišč in naravnih virov za 

prikrajšane prebivalce podeželja in mest 

eden od ključnih vzrokov za lakoto in 

revščino v svetu, zaradi česar vpliva na 

uveljavljanje človekovih pravic s strani 

lokalnih skupnosti, zlasti kar zadeva 

njihovo pravico do ustrezne hrane; 

pozdravlja sodelovanje EU pri razvoju 

prostovoljnih svetovnih smernic o 

upravljanju posesti zemlje, ribištva in 

gozdov, ki so bile sprejete pod okriljem 

ZN; kljub temu poudarja, da je nujno, da se 

človekove pravice in vidiki zmanjševanja 

revščine vključijo v odločanje o nakupu 

ali dolgoročnem zakupu velikih zemljiških 

površin s strani vlagateljev; meni, da odziv 

EU na to vprašanje predstavlja pomemben 

preizkus njene zaveze, da se bo v svoji 

politiki razvojnega sodelovanja usmerila v 

pristop, temelječ na človekovih pravicah; 

76. poziva k usklajenemu delovanju EU, da 

bi obravnavali vprašanje prilaščanja 

zemljišč; pozdravlja sodelovanje EU pri 

razvoju prostovoljnih svetovnih smernic o 

upravljanju posesti zemlje, ribištva in 

gozdov, ki so bile sprejete pod okriljem 

ZN; kljub temu poudarja, da je nujno 

razviti posebno strategijo, ki bo 

obravnavala spore glede zemlje in njihov 

učinek na človekove pravice; meni, da 

odziv EU na to vprašanje predstavlja 

pomemben preizkus njene zaveze, da se bo 

v svoji politiki razvojnega sodelovanja 

usmerila v pristop, temelječ na človekovih 

pravicah, ter zagotovila skladnost med 

svojo politiko na področju človekovih 

pravic ter svojo trgovinsko in naložbeno 

politiko, saj imata slednji vse večji učinek 

na spore glede zemlje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  459 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. poziva EU in države članice, naj 

bolje usklajujejo svoje razvojne programe 
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v duhu Lizbonske pogodbe ter razvojno 

politiko postavijo v ospredje zunanjih 

odnosov Unije, tako da bi v okviru razvoja 

bolje usklajevali nacionalne prednostne 

naloge in evropske programe za 

spodbujanje človekovih pravic ob 

upoštevanju kompleksnosti razvojne 

politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  460 

László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj pod vodstvom visoke 

predstavnice/podpredsednice zunanjo in 

varnostno politiko bolje poveže z razvojno 

politiko, da bi vzpostavili sinergije in 

zagotovili skladen pristop, usmerjen v 

univerzalno uporabo človekovih pravic 

prek razvojne politike EU; nadalje poziva 

EU k boljšemu zunanjemu usklajevanju z 

gospodarstvi v vzponu, kot so Brazilija, 

Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, v 

večstranskih forumih, da bi obravnavali 

vprašanja svetovne politike in spodbujali 

človekove pravice z usklajevanjem 

njihovih različnih razvojnih programov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  461 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. poziva EU, naj okrepi svoja 

prizadevanja, učinkoviteje vključuje 

človekove pravice in demokracijo v okvir 

razvojnega sodelovanja ter zagotovi, da 

njeni razvojni programi prispevajo k 

temu, da partnerske države izpolnjujejo 

mednarodne obveznosti na področju 

človekovih pravic; poziva k vključevanju 

človekovih pravic in demokracije v 

programe, ki povezujejo pomoč, sanacijo 

in razvoj, saj so bistvenega pomena v 

procesu prehoda iz izrednih humanitarnih 

razmer v razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  462 

Kinga Gál, Davor Ivo Stier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. pozdravlja novi program EU Aid 

Volunteers – Evropska prostovoljska 

enota za humanitarno pomoč, ki bo v letih 

2014−2020 približno 18 000 osebam iz EU 

in tretjih držav omogočil sodelovanje v 

humanitarnih dejavnostih po vsem svetu, 

kjer je pomoč nujno potrebna, ter 

izkazovanje solidarnosti s pomočjo 

skupnostim, ki so jih doletele naravne 

nesreče ali nesreče, ki jih je povzročil 

človek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  463 

Kati Piri 
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Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. poziva EU, naj učinkoviteje 

vključuje človekove pravice in 

demokracijo v razvojno sodelovanje ter 

zagotovi, da njeni razvojni programi 

prispevajo k temu, da partnerske države 

izpolnjujejo mednarodne obveznosti na 

področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  464 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. poudarja, da je treba razvojno 

pomoč povezati z verodostojnimi 

prizadevanji za demokratizacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  465 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. poziva odbor za oceno učinka, naj 

pod nadzorom predsednika Komisije 

zagotovi, da bo v okviru dogovorov o 

projektih EU za razvojno sodelovanje 

upoštevan učinek na razmere na področju 

človekovih pravic in obratno; 



 

AM\1043088SL.doc 267/279 PE544.314v01-00 

 SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  466 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. spodbuja EU, naj svojo razvojno 

pomoč še naprej osredotoča na krepitev 

vzpostavljanja institucij in razvoja civilne 

družbe držav prejemnic, saj so ti elementi 

bistveni za dobro upravljanje; poziva k 

okrepitvi določil o človekovih pravicah in 

pogojenosti v programih, ki jih podpira 

EU; poziva Evropsko službo za zunanje 

delovanje in Komisijo, naj še izboljšata 

obstoječe in poiščeta nove načine za 

zagotavljanje boljših povezav med dialogi 

o človekovih pravicah s partnerskimi 

državami in razvojnim sodelovanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  467 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. opozarja, da so ZN priznali, da brez 

razvojnega pristopa, ki temelji na 

človekovih pravicah, ni mogoče v celoti 

uresničiti razvojnih ciljev; poziva EU, naj 

si še naprej dejavno prizadeva za 

zagotavljanje, da se vprašanje 

zagovornikov človekovih pravic in 

prostora civilne družbe izrecno vključuje v 

razprave „po razvojnih ciljih tisočletja“ 

ter da lahko državljani držav v razvoju 
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svobodno izražajo svojo pravico do politik 

za zmanjšanje revščine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  468 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. pozdravlja dejstvo, da je Evropska 

komisija razvila na človekovih pravicah 

temelječ pristop k naboru razvojnih 

orodij, ter poziva, naj se ta pristop izvaja v 

celoti in v tesnem sodelovanju s civilno 

družbo v posamezni državi; poziva 

Evropsko komisijo, naj pripravi redno 

ocenjevanje zadevnega instrumenta, da bi 

zagotovila njegovo izpopolnjevanje in 

učinkovito uporabo v vseh zadevnih 

razvojnih politikah, tudi z vključevanjem 

kombiniranih pristopov, ki vključujejo 

zasebne akterje v razvojne politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  469 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 c. poudarja, da sta skrajna revščina in 

pomanjkanje človekovih pravic povezana 

ter da je treba razviti niz načel o uporabi 

standardov in meril v zvezi s človekovimi 

pravicami v okviru boja proti skrajni 

revščini; 
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Or. en 
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Predlog spremembe  470 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 d. ugotavlja, da približno 70 % revnih 

na svetu živi na podeželju in je za 

preživetje neposredno odvisnih od biotske 

raznovrstnosti; poziva EU, naj zaščiti 

dostop prebivalstva do naravnih in 

življenjsko pomembnih virov njihovih 

držav, dostop do zemlje ter zanesljivo 

preskrbo z vodo in hrano kot temeljno 

pravico; obžaluje, da znatno število ljudi 

nima temeljnih dobrin, kot je voda; 

opozarja na pravice, določene v paktu 

Združenih narodov o socialni 

odgovornosti, kot so pravica do ustrezne 

prehrane, minimalnih socialnih 

standardov, izobraževanja, zdravstvenega 

varstva, pravičnih in ugodnih delovnih 

pogojev ter sodelovanja v kulturnem 

življenju, ki bi jih bilo treba obravnavati 

enako; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  471 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76a. poziva EU in države članice, naj 

razvojne cilje tisočletja postavijo na prvo 

mesto tako med prednostnimi nalogami 

notranjih politik kot v odnosih s tretjimi 

državami; poudarja dejstvo, da bo te cilje, 

zlasti kar zadeva izkoreninjenje revščine, 

dostop do izobraževanja za vse in enakost 
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spolov, moč doseči le z vzpostavitvijo in 

krepitvijo vsem dostopnih javnih služb; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  472 

Louis Michel, Charles Goerens, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76a. opozarja, da uvedba razvojnih in 

izobraževalnih programov ter programov 

na področju zdravja pripomore k boju 

proti revščini, poleg tega pa prispeva tudi 

k boju proti mednarodnemu terorizmu; 

poziva EU, naj po svetu razvije več 

strategij po vzoru strategije Evropske 

službe za zunanje delovanje za „varnost in 

razvoj v Sahelu“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  473 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. poudarja, da kljub napredku, ki je 

bil že dosežen na področju dostopa do 

pitne vode in sanitarne oskrbe, 2,6 

milijarde ljudi še vedno nima stranišča in 

1,1 milijarde ljudi še vedno nima dostopa 

do kakršne koli pitne vode; meni, da to ni 

le posledica pomanjkanja virov, temveč 

tudi politične volje; zato vlade poziva, naj 

zagotovijo dostop do neoporečne pitne 

vode in sanitarne oskrbe, pri čemer naj 

posebno pozornost namenijo ženskam in 
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otrokom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  474 

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. poziva k velikopotezni dolgoročni 

politični strategiji in akcijskemu načrtu za 

javno zdravje, inovacije in dostop do 

zdravil, s katerima bi med drugim 

raziskali nove sheme spodbud za raziskave 

in razvoj, kot je zapisano v poročilu 

posvetovalne strokovne delovne skupine 

za raziskave in razvoj: financiranje in 

usklajevanje (2012), da bi zavarovali 

pravico do življenjskega standarda, ki 

zagotavlja zdravje in dobro počutje, pri 

vsakem človeku ne glede na raso, vero, 

politično prepričanje, ekonomski ali 

socialni položaj; poudarja, da pandemija 

virusa HIV še vedno najbolj prizadene 

ženske in dekleta, ki so tudi najbolj 

udeležene pri oskrbi bolnikov v svojih 

skupnostih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  475 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Mednarodni kulturni in športni dogodki v 

povezavi s človekovimi pravicami  
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Or. en 

 

Predlog spremembe  476 

Barbara Lochbihler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 a. obsoja vse bolj prisotno prakso, da 

avtoritarne države gostijo velike športne 

ali kulturne dogodke, da bi okrepile svojo 

mednarodno legitimnost, pri tem pa še 

bolj zatirajo domače oporečnike; poziva 

EU in države članice, naj sodelujejo z 

nacionalnimi športnimi zvezami, podjetji 

in organizacijami civilne družbe ter 

oblikujejo pogoje za njihovo udeležbo na 

tovrstnih dogodkih, vključno s prvimi 

evropskimi igrami v Bakuju leta 2015 in 

svetovnim nogometnim prvenstvom v 

Rusiji v letu 2018; poziva k oblikovanju 

okvira politike EU na področju športa in 

človekovih pravic ter vključitvi zadevnih 

zavez v prihodnji akcijski načrt za 

človekove pravice in demokracijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  477 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 26 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Brezpilotna letala 

Or. en 
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Predlog spremembe  478 

Barbara Lochbihler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76 b. ponovno poziva k oblikovanju 

skupnega stališča EU glede uporabe 

oboroženih brezpilotnih letal, pri čemer 

naj se največja pozornost nameni 

spoštovanju človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava ter 

obravnavajo vprašanja, kot so pravni 

okvir, sorazmernost, odgovornost, zaščita 

civilistov in preglednost; ponovno poziva 

EU, naj prepove razvoj, proizvodnjo in 

uporabo popolnoma avtonomnega orožja, 

ki omogoča izvedbo napadov brez 

človeškega posredovanja; poziva EU, naj 

nasprotuje praksi zunajsodnih in načrtnih 

ubojev ter jo prepove ter naj sprejme 

pravne ukrepe, kadar obstaja sum, da je 

posameznik ali subjekt povezan z 

nezakonitimi načrtnimi uboji v tujini; 

vztraja, da morajo biti človekove pravice 

del vseh dialogov o boju proti terorizmu s 

tretjimi državami; 

Or. en 

Predlog spremembe  479 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. ponovno izraža zavezo za stalno 

izboljševanje lastnih postopkov, procesov 

in struktur, da bi zagotovili, da so 

človekove pravice in demokracija v samem 

središču delovanja in politik Parlamenta; 

nadalje meni, da sta potrebna učinkovito 

77. ponovno izraža zavezo za stalno 

izboljševanje lastnih postopkov, procesov 

in struktur, da bi zagotovili, da so 

človekove pravice in demokracija v samem 

središču delovanja in politik Parlamenta; 

opozarja na zgodovinsko zavezanost 
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sodelovanje med vsemi službami 

Parlamenta in splošno vključevanje 

človekovih pravic, da bi Pododbor za 

človekove pravice lahko izpolnil svojo 

nalogo, v skladu s katero naj bi zagotovil 

„skladnost med vsemi zunanjimi politikami 

Unije in njeno politiko na področju 

človekovih pravic“, kot je navedeno v 

Poslovniku; 

Evropskega parlamenta človekovim 

pravicam, zlasti prek njegove nagrade 

Saharova za svobodo misli; nadalje meni, 

da sta potrebna učinkovito sodelovanje 

med vsemi službami Parlamenta in splošno 

vključevanje človekovih pravic, da bi 

Pododbor za človekove pravice lahko 

izpolnil svojo nalogo, v skladu s katero naj 

bi zagotovil „skladnost med vsemi 

zunanjimi politikami Unije in njeno 

politiko na področju človekovih pravic“, 

kot je navedeno v Poslovniku; 

Or. fr 

Predlog spremembe  480 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. poziva k pregledu smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije, ki naj ga opravi 

konferenca predsednikov delegacij v 

sodelovanju s Pododborom za človekove 

pravice; v zvezi s tem priporoča bolj 

sistematično prakso izpostavljanja vprašanj 

na področju človekovih pravic na obiskih 

delegacij v tretjih državah, zlasti 

posameznih primerov, omenjenih v 

resolucijah Parlamenta, ter pisnega 

poročanja o sprejetih ukrepih Pododboru za 

človekove pravice oziroma poročanja, kjer 

je to politično upravičeno, na temu 

namenjeni posebni seji; 

78. poziva k boljšem izvajanju smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije; v zvezi s tem 

priporoča bolj sistematično prakso 

izpostavljanja vprašanj na področju 

človekovih pravic na obiskih delegacij v 

tretjih državah, zlasti posameznih 

primerov, omenjenih v resolucijah 

Parlamenta, ter poročanja o sprejetih 

ukrepih Pododboru za človekove pravice; 

Or. en 

Predlog spremembe  481 

Pier Antonio Panzeri 
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Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. poziva k pregledu smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije, ki naj ga opravi 

konferenca predsednikov delegacij v 

sodelovanju s Pododborom za človekove 

pravice; v zvezi s tem priporoča bolj 

sistematično prakso izpostavljanja vprašanj 

na področju človekovih pravic na obiskih 

delegacij v tretjih državah, zlasti 

posameznih primerov, omenjenih v 

resolucijah Parlamenta, ter pisnega 

poročanja o sprejetih ukrepih Pododboru za 

človekove pravice oziroma poročanja, kjer 

je to politično upravičeno, na temu 

namenjeni posebni seji; 

78. poziva k pregledu smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije, ki naj ga opravi 

konferenca predsednikov delegacij v 

sodelovanju s Pododborom za človekove 

pravice; v zvezi s tem priporoča bolj 

sistematično in pregledno prakso 

izpostavljanja vprašanj na področju 

človekovih pravic na obiskih delegacij v 

tretjih državah, zlasti posameznih 

primerov, omenjenih v resolucijah 

Parlamenta, ter pisnega poročanja o 

sprejetih ukrepih Pododboru za človekove 

pravice oziroma poročanja, kjer je to 

politično upravičeno, na temu namenjeni 

posebni seji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  482 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. poziva k pregledu smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije, ki naj ga opravi 

konferenca predsednikov delegacij v 

sodelovanju s Pododborom za človekove 

pravice; v zvezi s tem priporoča bolj 

sistematično prakso izpostavljanja vprašanj 

na področju človekovih pravic na obiskih 

delegacij v tretjih državah, zlasti 

posameznih primerov, omenjenih v 

resolucijah Parlamenta, ter pisnega 

78. poziva k pregledu smernic za 

medparlamentarne delegacije Evropskega 

parlamenta za spodbujanje človekovih 

pravic in demokracije, ki naj ga opravi 

konferenca predsednikov delegacij v 

sodelovanju s Pododborom za človekove 

pravice; v zvezi s tem priporoča bolj 

sistematično prakso izpostavljanja vprašanj 

na področju človekovih pravic na obiskih 

delegacij v tretjih državah, zlasti 

posameznih primerov, omenjenih v 

resolucijah Parlamenta, in ogroženih 
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poročanja o sprejetih ukrepih Pododboru za 

človekove pravice oziroma poročanja, kjer 

je to politično upravičeno, na temu 

namenjeni posebni seji; 

dobitnikov nagrade Saharova in 

kandidatov zanjo, ter pisnega poročanja o 

sprejetih ukrepih Pododboru za človekove 

pravice oziroma poročanja, kjer je to 

politično upravičeno, na temu namenjeni 

posebni seji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  483 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja potrebo po nenehnem 

obravnavanju najboljših načinov za kar 

največje možno izboljšanje 

verodostojnosti, prepoznavnosti in 

učinkovitosti resolucij Parlamenta o 

kršitvah človekovih pravic, demokracije in 

pravne države; 

79. poudarja potrebo po nenehnem 

obravnavanju najboljših načinov za kar 

največje možno izboljšanje 

verodostojnosti, prepoznavnosti in 

učinkovitosti resolucij Parlamenta o 

kršitvah človekovih pravic, demokracije in 

pravne države ter po ustreznem 

usklajevanju vseh evropskih institucij, 

vključno z Evropsko ustanovo za 

demokracijo, in njihovem nadaljnjem 

ukrepanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  484 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja potrebo po nenehnem 

obravnavanju najboljših načinov za kar 

največje možno izboljšanje 

verodostojnosti, prepoznavnosti in 

učinkovitosti resolucij Parlamenta o 

79. poudarja potrebo po nenehnem 

obravnavanju najboljših načinov za kar 

največje možno izboljšanje 

verodostojnosti, prepoznavnosti in 

učinkovitosti resolucij Parlamenta o 
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kršitvah človekovih pravic, demokracije in 

pravne države; 

kršitvah človekovih pravic, demokracije in 

pravne države; poudarja zlasti potrebo po 

nadaljnjem ukrepanju institucij glede 

vprašanj, izpostavljenih v nujnih 

resolucijah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  485 

Javier Couso Permuy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja potrebo po nenehnem 

obravnavanju najboljših načinov za kar 

največje možno izboljšanje 

verodostojnosti, prepoznavnosti in 

učinkovitosti resolucij Parlamenta o 

kršitvah človekovih pravic, demokracije in 

pravne države; 

79. obžaluje, da so bile v številnih 

primerih resolucije Parlamenta o kršitvah 

človekovih pravic, demokracije in pravne 

države uporabljene kot mehanizem za 

vmešavanje v notranje zadeve tretjih držav 

glede na strateške in geopolitične interese 

Unije; 

Or. es 

Predlog spremembe  486 

Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. spodbuja razpravo o vključitvi različnih 

orodij, ki so Parlamentu na voljo za 

podpiranje in spodbujanje človekovih 

pravic, v256 enoten strateški dokument, ki 

bi ga Parlament sprejel na plenarnem 

zasedanju; 

80. spodbuja razpravo o vključitvi različnih 

orodij, ki so Parlamentu na voljo za 

podpiranje in spodbujanje človekovih 

pravic, v enoten strateški dokument, ki bi 

ga Parlament sprejel na plenarnem 

zasedanju; poziva k oblikovanju spletne 

strani, ki se bo redno posodabljala in bo 

vključevala seznam zagovornikov 

človekovih pravic, obravnavanih v nujnih 

resolucijah EU, ter k vzpostavitvi notranje 

delovne skupine Parlamenta, ki bo 
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spremljala primere teh navedenih 

zagovornikov po vsem svetu in delegacije, 

ki potujejo v tretje države, spodbujala k 

srečanjem z njimi; 

Or. en 

 


