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Pozměňovací návrh  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům;poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny - například národnostní, 

jazykové a náboženské menšiny, LGBTI, 

zdravotně postižení, ženy, děti, žadatelé o 

azyl a migranti - jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům;  poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí usilovat o to, že 

aby byly zvláštní potřeby osob, které jsou 

ohroženy z více důvodů (například 

žadatelé o azyl z řad LGBTI nebo 

zdravotně postižení příslušníci 

národnostních či náboženských menšin), 

náležitě zohledňovány a podporovány v 

unijních politikách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 
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výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

zdůrazňuje, že národnostní a náboženské 

menšiny mají zvláštní potřeby a že je třeba 

jim zaručit právo na plný přístup a rovné 

zacházení ve všech oblastech 

ekonomického, sociálního, politického a 

kulturního života; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou 

stálevystavenyzvýšenému nebezpečí 

diskriminace a jsouzranitelnépředevším ve 

vztahu k politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou 

silněpostiženychudobou; zdůrazňuje, že 

EU by měla zintenzivnit své úsilí o 

vymýcení porušování lidských práv 

menšin; 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny a původní obyvatelé jsou 

stále vystaveni zvýšenému nebezpečí 

diskriminace a jsou zranitelní především 

ve vztahu k politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženi chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin, a 

vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 

kterou odsuzuje, totiž že etnické otázky 

jsou v mnoha konfliktech využívány k 

ospravedlnění násilí a rozeštvání různých 

skupin obyvatelstva; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  203 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 
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Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; zdůrazňuje, že národnostní a 

náboženské menšiny mají legitimní právo 

účastnit se politického života a 

poznamenává, že mnoho z nich nemá 

žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Kati Piri 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv menšin; 

15. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tím, že menšiny jsou stále vystaveny 

zvýšenému nebezpečí diskriminace a jsou 

zranitelné především ve vztahu k 

politickým, hospodářským, 

environmentálním a pracovním změnám a 

výkyvům; poznamenává, že mnoho z nich 

nemá žádnou nebo jen minimální možnost 

politického zastoupení a jsou silně 

postiženy chudobou; zdůrazňuje, že EU by 

měla zintenzivnit své úsilí o vymýcení 

porušování lidských práv národnostních, 

náboženských a sexuálních menšin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 
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Ilhan Kyuchyuk 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. připomíná, že existence vnitřně 

vysídlených osob na celém světě, zejména 

v zemích Východního partnerství, 

představuje závažný problém z hlediska 

stavu lidských práv na celém světě a v 

těchto zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; vyzývá EU, aby do své vnější 

politiky a politiky rozvojové pomoci 

začlenila boj proti diskriminaci na základě 

zdravotního postižení; 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; zdůrazňuje, že zdravotní postižení 

nezbavuje danou osobu její lidské 

důstojnosti, což znamená, že státy mají 

povinnost chránit zdravotně postižené 

před předčasným úmrtím; odsuzuje 

politiky, které podporují prenatální 

vyšetření, jehož výsledkem by bylo 

přerušení těhotenství v případě 

potenciálního postižení dítěte nebo 

chromozomálních odchylek 

neohrožujících život; zdůrazňuje, že tyto 

politiky nám děsivým způsobem 

připomínají ideologii eugeniky, neboť 

lidem, kteří se narodili s tímto nebo jiným 
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postižením a potřebují zvláštní pomoc, 

dávají najevo, že jejich životy nestojí za to 

žít; vyzývá EU, aby do své vnější politiky a 

politiky rozvojové pomoci začlenila boj 

proti diskriminaci na základě zdravotního 

postižení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; vyzývá EU, aby do své vnější 

politiky a politiky rozvojové pomoci 

začlenila boj proti diskriminaci na základě 

zdravotního postižení; 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU a žádá, aby pokračovala 

podpora procesu její ratifikace a 

uplatňování v těch zemích, které tak 

dosud neučinily; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; vítá skutečnost, že práva osob se 

zdravotním postižením byla zahrnuta i do 

nového Evropského konsenzu o rozvoji; 

vyzývá EU, aby do své vnější politiky a 

politiky rozvojové pomoci začlenila boj 

proti diskriminaci na základě zdravotního 

postižení; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; vyzývá EU, aby do své vnější 

politiky a politiky rozvojové pomoci 

začlenila boj proti diskriminaci na základě 

zdravotního postižení; 

16. vítá ratifikaci Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením; 

opakuje význam jejího účinného provádění 

jak ze strany členských států, tak orgánů a 

institucí EU; zdůrazňuje zejména, že je 

zapotřebí důvěryhodně začleňovat zásadu 

univerzální dostupnosti a práva osob se 

zdravotním postižením do všech 

relevantních politik EU, včetně oblasti 

rozvojové spolupráce, a zdůrazňuje 

normativní a horizontální charakter této 

otázky; vyzývá EU, aby do své vnější 

politiky a politiky rozvojové pomoci 

začlenila boj proti diskriminaci na základě 

diagnostikovaného zdravotního postižení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech a 

pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv; 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech 

do mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně 

a systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; konstatuje 

však, že dialogy o lidských právech, které 

monitorují dodržování těchto ustanovení, 

jsou stále pořádány výhradně ad hoc v 

reakci na události, nejsou předem 

dostatečně připravena a není jasné, jaká 

opatření budou přijata na jejich základě; 

vyzývá tedy Evropskou komisi, aby 

v rámci jednání týkajících se situace po 

dohodě z Cotonou přijala strukturovanější 

a strategičtější přístup k dialogům o 

lidských právech tím, že ustaví stálé 

meziparlamentní výbory podle příkladu 

těch, které jsou obsaženy v dohodách EU 



AM\1134429CS.docx 9/96 PE610.682v01-00 

  CS 

o přidružení, jež budou pověřeny 

sledováním toho, jak jsou prováděna 

ustanovení o podstatných prvcích s cílem 

překročit nouzový přístup a zapojit se do 

komplexnějšího a systematičtějšího 

dialogu; staví se kladně k systému 

všeobecných preferencí GSP+ jakožto 

prostředku ke stimulaci účinného 

provádění 27 hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech a pracovních 

normách; očekává, že Komise Parlamentu 

a Radě podá zprávu o stavu jeho ratifikace; 

připomíná význam řádného provádění 

obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech 

a pracovních normách; očekává, že 

Komise Parlamentu a Radě podá zprávu o 

stavu jeho ratifikace; připomíná význam 

řádného provádění obecných zásad OSN v 

oblasti podnikání a lidských práv; 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech 

do mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně 

a systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; zdůrazňuje 

však, že se je nepodařilo začlenit do dohod 

o volném obchodu se třetími zeměmi, 

jelikož tyto dohody mohly dokonce vést k 

porušování základních hospodářských a 

sociálních práv a zejména k ochuzování 

dotčeného obyvatelstva a k zabírání zdrojů 

nadnárodními podniky; domnívá se navíc, 

že jsou nezbytné mechanismy předběžné 

kontroly, které by se používaly před 

uzavřením rámcové dohody a jež by její 

uzavření podmiňovaly coby zásadní prvek 

dohody, a mechanismy následné kontroly, 

které umožňují konkrétně odsoudit 

porušení doložek a přijmout praktická 

opatření v reakci na ně, včetně 
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případného pozastavení dohody; má za to, 

že kromě těchto doložek je nezbytné zavést 

nové formy spolupráce, které umožní 

hospodářský a sociální rozvoj třetích zemí 

podle potřeb jejich obyvatelstva; 

připomíná význam řádného provádění 

obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  211 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech a 

pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam 

řádného provádění obecných zásad OSN v 

oblasti podnikání a lidských práv; 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

systematickému vkládání doložek o 

lidských právech do všech mezinárodních 

dohod mezi EU a třetími zeměmi, včetně 

dohod o obchodu a investicích, a 

zdůrazňuje, že tato ustanovení je třeba 

náležitě používat a vložit do nich také 

mechanismus pro případ jejich 

porušování;  vyzývá Komisi, aby účinně 

a systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech 

a pracovních normách; zdůrazňuje 

nicméně, že v několika zemích zapojených 

do systému GSP+ bylo hlášeno opakované 

porušování základních pracovních norem, 

aniž by to vedlo k vyšetřování nebo 

pozastavení preferenčního zacházení; 

vyzývá k důslednému prosazování systému 

GSP+ za současného uplatňování 

vhodných transparentních mechanismů 

pro podávání zpráv a financování 

monitoringu zajišťovaného občanskou 

společností; očekává, že podá Komise 
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Parlamentu a Radě zprávu o pokroku, 

jehož země účastnící se GSP+ dosáhly při 

plnění svých závazků v rámci tohoto 

systému; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech a 

pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv; 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech 

do mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; připomíná, že všechna lidská 

práva je třeba považovat za rovnocenná, 

neboť jsou nedělitelná, vzájemně 

provázaná a vzájemně závislá; vyzývá 

Komisi, aby účinně a systematicky 

sledovala provádění těchto doložek a aby 

Parlamentu pravidelně předkládala zprávy 

o dodržování lidských práv v partnerských 

zemích; staví se kladně k systému 

všeobecných preferencí GSP+ jakožto 

prostředku ke stimulaci účinného 

provádění 27 hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech a pracovních 

normách; očekává, že Komise Parlamentu 

a Radě podá zprávu o stavu jeho ratifikace; 

připomíná význam řádného provádění 

obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech a 

pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv; 

17. opakuje, že je mimořádně důležité, 

aby do mezinárodních dohod mezi EU a 

třetími zeměmi byly zavedeny doložky o 

lidských právech a cílené mechanismy 

monitorování a sankcí; vyzývá Komisi, 

aby účinně a systematicky sledovala 

provádění těchto doložek a aby Parlamentu 

pravidelně předkládala zprávy 

o dodržování lidských práv v partnerských 

zemích; staví se kladně k systému 

všeobecných preferencí GSP+ jakožto 

prostředku ke stimulaci účinného 

provádění 27 hlavních mezinárodních 

úmluv o lidských právech a pracovních 

normách; očekává, že Komise Parlamentu 

a Radě podá zprávu o stavu jeho ratifikace; 

připomíná význam řádného provádění 

obecných zásad OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  214 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech do 

mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně a 

systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech a 

pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 

17. opakovaně vyjadřuje svou podporu 

zavedení doložek o lidských právech 

do mezinárodních dohod mezi EU a třetími 

zeměmi; vyzývá Komisi, aby účinně 

a systematicky sledovala provádění těchto 

doložek a aby Parlamentu pravidelně 

předkládala zprávy o dodržování lidských 

práv v partnerských zemích; staví se 

kladně k systému všeobecných preferencí 

GSP+ jakožto prostředku ke stimulaci 

účinného provádění 27 hlavních 

mezinárodních úmluv o lidských právech 

a pracovních normách; očekává, že Komise 

Parlamentu a Radě podá zprávu o stavu 

jeho ratifikace; připomíná význam řádného 

provádění obecných zásad OSN v oblasti 
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podnikání a lidských práv; podnikání a lidských práv a také ukládání 

sankcí za jejich nedodržení; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  215 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. znovu vyzývá EU a její členské 

státy, aby se konstruktivně účastnily 

činnosti mezivládní pracovní skupiny 

OSN pro nadnárodní korporace a jiné 

podniky; zdůrazňuje, že pro všechny země, 

a tedy i pro členské státy EU je zcela 

zásadní, aby plně prováděly obecné zásady 

OSN v oblasti podnikání a lidských práv, 

zejména s ohledem na jejich třetí pilíř 

týkající se práva na nápravu; vyzývá EU a 

její členské státy, aby zajistily, aby činnosti 

všech společností, včetně společností 

evropských, působících ve třetích zemích 

byly v plném souladu s mezinárodními 

standardy v oblasti lidských práv a přímo 

ani nepřímo nepříspívaly k porušování 

těchto standardů; vyzývá Komisi, aby 

vytvořila interinstitucionální pracovní 

skupiny pro podnikání a lidská práva a 

uvažovala o iniciativě "náležité péče" na 

úrovni Unie; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv, což je důležité zejména proto, aby 

globální hodnotové řetězce přispívaly k 

posilování základních pracovních norem, 

norem v oblasti životního prostředí a 

sociálních norem a představovaly 

příležitost pro udržitelný pokrok, a to 

zvláště v rozvojových zemích; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy 

v oblasti lidských práv; kromě toho 

opětovně zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byla prosazována sociální odpovědnost 

podniků a aby evropské podniky hrály 

vedoucí úlohu při prosazování 

mezinárodních standardů v oblasti 

podnikání a lidských práv; zdůrazňuje, že 

evropské podniky by měly jít příkladem v 

tom, že budou ve své personální politice a 

ve vertikálních i horizontálních 

hodnotových řetězcích dbát na rovné 

zacházení se ženami a menšinami - 

národnostními, jazykovými a 

náboženskými menšinami, LGBTI, 

zdravotně postiženými, dětmi, žadateli o 

azyl a migranty - a poskytovat jim 

vhodnou podporu; bere na vědomí, že 

globální hodnotové řetězce přispívají 

k posílení základních pracovních norem, 

norem v oblasti životního prostředí 

a sociálních norem a představují příležitost 

pro udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy 

v oblasti lidských práv; kromě toho 

opětovně zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byla prosazována sociální odpovědnost 

podniků a aby evropské podniky hrály 

vedoucí úlohu při prosazování 

mezinárodních standardů v oblasti 

podnikání a lidských práv; bere na vědomí, 

že globální hodnotové řetězce představuje 

příležitosti a výzvy pro udržitelný pokrok, 

zejména v rozvojových zemích; vyzývá 

EU, aby hrála aktivnější úlohu při 

zajišťování přiměřeného, spravedlivého, 

transparentního a udržitelného řízení 

globálních hodnotových řetězců a 

zmírňování dopadů na lidská práva, 

včetně oslabování pracovních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy 

v oblasti lidských práv; kromě toho 

opětovně zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byla prosazována sociální odpovědnost 

podniků a aby evropské podniky hrály 

vedoucí úlohu při prosazování 

mezinárodních standardů v oblasti 

podnikání a lidských práv; bere na vědomí, 

že globální hodnotové řetězce přispívají 
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základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

k posílení základních pracovních norem, 

norem v oblasti životního prostředí 

a sociálních norem a představují příležitost 

pro udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; podotýká ovšem, že 

v případě porušování lidských práv v 

souvislosti s podnikáním je nutné zajistit 

obětem účinné možnosti nápravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy 

v oblasti lidských práv; kromě toho 

opětovně zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byla prosazována sociální odpovědnost 

podniků a aby evropské podniky hrály 

vedoucí úlohu při prosazování 

mezinárodních standardů v oblasti 

podnikání a lidských práv, mj. tím, že se 

budou plně účastnit vypracovávání a 

uplatňování závazné smlouvy pod záštitou 

OSN; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem 

v oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  220 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 
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Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. vyzývá EU a její členské státy, aby 

zajistily, aby činnosti všech společností, 

včetně společností evropských, působících 

ve třetích zemích byly v plném souladu s 

mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv a přímo ani nepřímo 

nepřispívaly k porušování těchto 

standardů; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem 

v oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  221 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy 

v oblasti lidských práv; kromě toho 

opětovně zdůrazňuje, že je důležité, aby 

byla prosazována sociální odpovědnost 

podniků a aby evropské podniky hrály 

vedoucí úlohu při prosazování 

mezinárodních standardů v oblasti 

podnikání a lidských práv; bere na vědomí, 

že globální hodnotové řetězce přispívají k 

posílení základních pracovních norem, 
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oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

norem v oblasti životního prostředí a 

sociálních norem a představují příležitost 

pro podporu udržitelného růstu a 

blahobytu, spravedlivého a etického 

obchodu a dodržování lidských práv, 

zejména v rozvojových zemích; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  222 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. žádá EU a členské státy, aby 

uskutečnily konkrétní opatření s cílem 

zajistit, aby činnosti všech společností, 

včetně společností evropských, působících 

ve třetích zemích byly v plném souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; žádá EU a členské státy, aby 

uskutečnily konkrétní opatření s cílem 

zajistit, aby globální hodnotové 

řetězce přispívaly k posílení základních 

mezinárodních pracovních norem, norem 

v oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představovaly příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem v 

oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště v 

rozvojových zemích; 

18. opětovně zdůrazňuje skutečnost, že 

činnosti všech společností, včetně 

společností evropských, působících ve 

třetích zemích by měly být v plném 

souladu s mezinárodním právem v oblasti 

lidských práv; kromě toho opětovně 

zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 

prosazována sociální odpovědnost podniků 

a aby evropské podniky hrály vedoucí 

úlohu při prosazování mezinárodních 

standardů v oblasti podnikání a lidských 

práv; bere na vědomí, že globální 

hodnotové řetězce přispívají k posílení 

základních pracovních norem, norem 

v oblasti životního prostředí a sociálních 

norem a představují příležitost pro 

udržitelný pokrok, a to zvláště 

v rozvojových zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. znovu důrazně odsuzuje 

skutečnost, že Komise nepřijala žádné 

kroky v návaznosti na usnesení o 

odpovědnosti podniků za závažné 

porušování lidských práv ve třetích 

zemích, které před více než rokem 

schválila naprostá většina poslanců 

EU;důrazně odsuzuje skutečnost, že 

Komise nereagovala na celou řadu výzev 

EP, mimo jiné na otázku k ústnímu 

zodpovězení, konkrétní otázky v rámci 

strukturovaného dialogu mezi Výborem 

pro rozvoj a komisařem, ani na 

dopis zaslaný generálnímu tajemníkovi 

Komise, který podepsali dva předsedové 

výborů;důrazně opakuje své přání, aby 

návrhy učiněné ve výše uvedeném 

usnesení byly konkrétně uskutečněny, a to 
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prostřednictvím závazných norem, s cílem 

přejít od slov k činům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  225 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 

ESVČ stanovila rámec pro výroční zprávy, 

které Evropská investiční banka (EIB) 

podává o svých operacích mimo EU s 

ohledem na dodržování obecných zásad, 

kterými se řídí vnější činnost Unie, jak je 

uvedeno v článku 21 Smlouvy o EU a 

strategickém rámci a akčním plánu EU 

pro lidská práva a demokracii;žádá 

Komisi, aby zajistila, že projekty 

podporované Evropskou investiční 

bankou budou v souladu s unijní 

politikou a závazky v oblasti lidských 

práv;vyzývá EIB, aby svou politiku 

týkající se sociálních norem dále rozvíjela 

do politiky lidských práv v oblasti 

bankovnictví;požaduje, aby do hodnocení 

projektů EIB byly začleněny ukazatele 

týkající se lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vítá probíhající jednání o závazné 

dohodě o nadnárodních korporacích a 

jiných podnicích s ohledem na lidská 
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práva;vyzývá Komisi a členské státy, aby 

se do těchto jednání konstruktivně 

zapojily, aby hrály aktivní úlohu formou 

předkládání konkrétních návrhů, včetně 

přístupu k opravným prostředkům, a aby 

upřímně usilovaly o dosažení kladných 

výsledků, mimo tím, že budou k účasti 

vybízet rovněž své obchodní partnery;v 

této souvislosti žádá Komisi, aby zvážila 

možnost extenzivní povinné náležité péče, 

a to i na globální úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

nezanedbávaly své povinnosti, pokud jde o 

právní předpisy týkající se lidských práv, 

když privatizují základní služby nebo 

statky, jako je voda, hygiena, vzdělávání, 

zdravotní péče a bezpečnost, a zajistily 

nezávislé monitorování příslušných 

soukromých společností; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  228 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. důrazně žádá Komisi, aby zahájila 

legislativní postupy s cílem převést 

návrhy učiněné v usnesení o odpovědnosti 

podniků za závažná porušování lidských 

práv ve třetích zemích na závazné normy, 

včetně vytvoření vhodných 
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soudních opravných prostředků pro oběti 

a norem, které by dokázaly účinně 

regulovat otázky týkající se zavedených 

podnikových systémů, které pachatelé 

závažného porušování lidských práv 

využívají k tomu, aby se vyhnuli 

odpovědnosti. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  229 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškerou svou politickou váhu k 

předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

účinně a koordinovaně reagovaly, jsou-li 

takové zločiny spáchány, aby mobilizovaly 

všechny potřebné zdroje a postavily před 

soud osoby, které jsou za tyto zločiny 

odpovědné, a aby poskytly pomoc obětem 

a podpořily stabilizaci a usmíření; vyzývá 

mezinárodní společenství, aby vytvořilo 

nástroje, které minimalizují prodlení mezi 

varováním a reakcí, s cílem zabránit 

vzniku, opětovnému vyvolání a eskalaci 

násilného konfliktu, jako je systém 

včasného varování EU; 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškerou svou politickou váhu 

k předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

účinně a koordinovaně reagovaly, jsou-li 

takové zločiny spáchány, aby mobilizovaly 

všechny potřebné zdroje a postavily před 

soud osoby, které jsou za tyto zločiny 

odpovědné, přičemž by měly mimo jiné 

uplatňovat zásadu univerzální jurisdikce, 

a aby poskytly pomoc obětem a podpořily 

stabilizaci a usmíření; vyzývá mezinárodní 

společenství, aby vytvořilo nástroje, které 

minimalizují prodlení mezi varováním a 

reakcí, s cílem zabránit vzniku, 

opětovnému vyvolání a eskalaci násilného 

konfliktu, jako je systém včasného 

varování EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškerou svou politickou váhu k 

předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

účinně a koordinovaně reagovaly, jsou-li 

takové zločiny spáchány, aby mobilizovaly 

všechny potřebné zdroje a postavily před 

soud osoby, které jsou za tyto zločiny 

odpovědné, a aby poskytly pomoc obětem 

a podpořily stabilizaci a usmíření; vyzývá 

mezinárodní společenství, aby vytvořilo 

nástroje, které minimalizují prodlení mezi 

varováním a reakcí, s cílem zabránit 

vzniku, opětovnému vyvolání a eskalaci 

násilného konfliktu, jako je systém 

včasného varování EU; 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškerou svou politickou váhu 

k předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

rozvážně, účinně a koordinovaně 

reagovaly, jsou-li takové zločiny spáchány, 

aby mobilizovaly všechny potřebné zdroje 

a postavily před soud osoby, které jsou 

za tyto zločiny odpovědné, a aby poskytly 

pomoc obětem a podpořily stabilizaci a 

usmíření; vyzývá mezinárodní 

společenství, aby vytvořilo nástroje, které 

minimalizují prodlení mezi varováním a 

reakcí, s cílem zabránit vzniku, 

opětovnému vyvolání a eskalaci násilného 

konfliktu, jako je systém včasného 

varování EU; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškerou svou politickou váhu k 

předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

účinně a koordinovaně reagovaly, jsou-li 

takové zločiny spáchány, aby mobilizovaly 

všechny potřebné zdroje a postavily před 

soud osoby, které jsou za tyto zločiny 

odpovědné, a aby poskytly pomoc obětem 

a podpořily stabilizaci a usmíření; vyzývá 

mezinárodní společenství, aby vytvořilo 

nástroje, které minimalizují prodlení mezi 

varováním a reakcí, s cílem zabránit 

vzniku, opětovnému vyvolání a eskalaci 

násilného konfliktu, jako je systém 

včasného varování EU; 

19. vyzývá EU a její členské státy, aby 

uplatnily veškeré své politické prostředky 

k předcházení jakýmkoli činům, jež mohou 

být považovány za genocidu, válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti, aby 

účinně a koordinovaně reagovaly, jsou-li 

takové zločiny spáchány, aby mobilizovaly 

všechny potřebné zdroje a postavily před 

soud osoby, které jsou za tyto zločiny 

odpovědné, a aby poskytly pomoc obětem 

a podpořily stabilizaci a usmíření; vyzývá 

mezinárodní společenství, aby vytvořilo 

nástroje, které minimalizují prodlení mezi 

varováním a reakcí, s cílem zabránit 

vzniku, opětovnému vyvolání a eskalaci 

násilného konfliktu, jako je systém 

včasného varování EU; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá EU, aby poskytovala 

podporu organizacím (mimo jiné 

nevládním organizacím, organizacím 

pracujícím se zpravodajskými 

informacemi z otevřených zdrojů, 

organizacím občanské společnosti v Iráku 

a Sýrii), které shromažďují, uchovávají a 

chrání digitální i jiné důkazy o zločinech 

spáchaných v Iráku a Sýrii kteroukoli ze 

stran konfliktu s cílem napomoci stíhání 

viníků před mezinárodním soudem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

YouTube v rámci své snahy o 

odstraňování teroristického obsahu a 

propagandy maže také záznamy, které 

mohou sloužit jako důkazy o válečných 

zločinech spáchaných v Sýrii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 
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Bod 19 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19c. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

ničením kulturních památek v Sýrii, 

Iráku, Jemenu a Libyi;konstatuje, že 22 z 

celkových 38 míst světového dědictví v 

ohrožení se na Blízkém 

východě;podporuje činnosti iniciativy 

v oblasti kulturního dědictví a její činnosti 

v Sýrii a Iráku zaměřené na zjišťování 

údajů souvisejících s ničením 

archeologického a kulturního dědictví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19d. vítá, že EU podporuje Mezinárodní 

nestranný a nezávislý mechanismus 

(IIIM), který OSN vytvořila s cílem 

pomoci při vyšetřování závažných zločinů 

spáchaných v Sýrii;zdůrazňuje, že je 

zapotřebí vytvořit podobný mechanismus 

také v Iráku;vyzývá EU a její členské 

státy, aby začaly finančně přispívat na 

činnost tohoto mechanismu, pokud tak 

dosud nečiní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 20. silně odsuzuje ohavné zločiny 
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porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

zdůrazňuje, že boj proti terorismu nemůže 

být skutečně úspěšný, pokud se budou 

nadále udržovat obchodní dohody a 

politické vztahy se zeměmi financujícími 

terorismus; odsuzuje skutečnost, že 

některé členské státy těmto zemím 

prodávají zbraně, a žádá proto 

pozastavení těchto dohod a stíhání 

podniků, které přímo či nepřímo financují 

terorismus; odsuzuje jakékoli využívání 

boje proti terorismu jako záminky vedoucí 

k porušování základních práv; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 
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menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

připomíná, že Evropský parlament ve 

svém usnesení "o humanitární krizi v 

Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s 

Islámským státem" označil situaci, v níž 

se nacházejí náboženské menšiny na 

území ovládaném ISIS/Dá'iš, za 

genocidu; zdůrazňuje, že by EU a její 

členské státy měly podporovat stíhání 

členů nestátních skupin, jako je ISIS/Dá'iš, 

tím, že budou usilovat o shodu v Radě 

bezpečnosti OSN ohledně přenesení 

příslušnosti na Mezinárodní trestní soud 

(MTS); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

20. ostře odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané státními 

subjekty, jako je syrský režim v Sýrii a 

koalice vedená Saúdskou Arábií v 

Jemenu, nestátními subjekty, jako jsou 

mimo jiné Boko Haram v Nigérii a 

ISIS/Dá'iš v Sýrii, Iráku a Libyi a 

hútiovští povstalci v Jemenu;  vyjadřuje 

své zděšení nad širokou škálou páchaných 

zločinů, do kterých spadají vraždy, mučení, 

znásilňování, zotročování a sexuální 

zotročování, odvod dětských vojáků, 

nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat oshodu v RaděbezpečnostiOSN 

ohledně přenesení příslušnosti 

naMezinárodní trestní soud(MTS); 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o to, aby Rada bezpečnosti 

dospěla ke shodě na tom, že jurisdikci nad 

těmito zločiny buď získá Mezinárodní 

trestní soud, nebo ji budou mít tribunály 

ad hoc resp. bude stanovena jurisdikce 

univerzální; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

státními i nestátními subjekty, jako jsou 

mimo jiné Boko Haram v Nigérii, 

ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku a Hútiové v 

Jemenu; vyjadřuje své zděšení nad širokou 

škálou páchaných zločinů, do kterých 
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a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

spadají vraždy, mučení, znásilňování jako 

válečná zbraň, zotročování a sexuální 

zotročování, odvod dětských vojáků, 

nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání státních subjektů 

i příslušníků nestátních skupin, jako je 

ISIS/Dá'iš, tím, že budou usilovat o shodu 

v Radě bezpečnosti OSN ohledně 

přenesení příslušnosti na Mezinárodní 

trestní soud (MTS); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování menšin, včetně 

národnostních, jazykových a 

náboženských menšin, LGBTI, zdravotně 

postižených, žena dětí; zdůrazňuje, že by 

EU a její členské státy měly podporovat 

stíhání členů nestátních skupin, jako je 

ISIS/Dá'iš, tím, že budou usilovat o shodu 

v Radě bezpečnosti OSN ohledně 

přenesení příslušnosti na Mezinárodní 

trestní soud (MTS); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 
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Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické "čistky" a vyvražďování 

náboženských menšin včetně křesťanů, 

jezídů a dalších; zdůrazňuje, že by EU a 

její členské státy měly podporovat stíhání 

členů nestátních skupin, jako je ISIS/Dá'iš, 

tím, že budou Radu bezpečnosti OSN o 

přenesení příslušnosti na Mezinárodní 

trestní soud (MTS); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny a 

porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a ISIS/Dá'iš v Sýrii a Iráku; 

vyjadřuje své zděšení nad širokou škálou 

páchaných zločinů, do kterých spadají 

vraždy, mučení, znásilňování, zotročování 

a sexuální zotročování, odvod dětských 

vojáků, nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je ISIS/Dá'iš, tím, že budou 

20. silně odsuzuje ohavné zločiny 

a porušování lidských práv páchané 

nestátními subjekty, jako jsou Boko Haram 

v Nigérii a DÁ'IŠ v Sýrii a Iráku; vyjadřuje 

své zděšení nad širokou škálou páchaných 

zločinů, do kterých spadají vraždy, mučení, 

znásilňování, zotročování a sexuální 

zotročování, odvod dětských vojáků, 

nucené náboženské konverze a 

systematické vyvražďování náboženských 

menšin včetně křesťanů, jezídů a dalších; 

zdůrazňuje, že by EU a její členské státy 

měly podporovat stíhání členů nestátních 

skupin, jako je DÁ'IŠ, tím, že budou 
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usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

usilovat o shodu v Radě bezpečnosti OSN 

ohledně přenesení příslušnosti na 

Mezinárodní trestní soud (MTS); 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  244 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyjadřuje solidaritu s oběťmi 

válečného konfliktu, který vede Saúdská 

Arábie v Jemenu a který se vyznačuje 

děsivým utrpením obrovského počtu 

civilistů, zejména dětí;odsuzuje represe 

většinové populace v Bahrajnu, za nimiž 

stojí Saúdská Arábie, pronásledování žen 

a lidskoprávních aktivistů v samotné 

Saúdské Arábii a úlohu, kterou Saúdská 

Arábie hraje při šíření wahhábismu a 

jeho radikální, extremistické ideologie, 

kterou se inspirují teroristické skupiny a 

organizace na celém světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. znovu a co nejostřeji odsuzuje 

zločiny, které syrský režim páchá na svém 

obyvatelstvu, a zločiny páchané koalicí 

pod vedením Saúdské Arábie na 

obyvatelstvu Jemenu;žádá, aby se EU 

výrazněji ujala vedení při jednání s cílem 

ukončit násilí a pohnat pachatele k 

odpovědnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. ostře odsuzuje porušování lidských 

práv v Severní Koreji, na Filipínách a v 

dalších částech světa, jakož 

i pronásledování a vraždy Rohingyů 

v Myanmaru;poukazuje na to, že státy 

mají povinnost dodržovat zásadu 

nenavracení; 

Or. et 

 

Pozměňovací návrh  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. domnívá se, že vývoz do Saúdské 

Arábie není v souladu přinejmenším s 

kritériem č. 2, protože země se podílí na 

závažném porušování humanitárního 

práva, jak stanoví příslušné orgány 

OSN;znovu opakuje svou výzvu ze dne 

26. února 2016 o naléhavé potřebě uvalit 

na Saúdskou Arábii zbrojní embargo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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  CS 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji určenými k ukončení beztrestnosti 

pachatelů krutých zločinů; naléhavě 

vyzývá EU a její členské státy, aby i 

nadále podporovaly šetření, zkoumání a 

rozhodnutí Mezinárodního trestního 

soudu, a podnikly kroky směrem k 

zabránění případům nespolupráce 

s Mezinárodním trestním soudem a aby 

na tyto případy účinně reagovaly; znovu 

vyzývá EU a její členské státy, aby 

Mezinárodnímu trestnímu soudu poskytly 

náležité finanční prostředky; vítá setkání 

zástupců EU a MTS, k němuž došlo 

6. července 2016 v Bruselu v rámci 

přípravy na druhé setkání u kulatého stolu 

mezi EU a MTS, které příslušným 

zaměstnancům MTS a orgánů EU 

umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 
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Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vyzývá shromáždění 

smluvních států, aby přijalo změny přijaté 

v Kampale týkající se zločinu agrese 

a vybízí členské státy EU ke změně 

článku 83 Smlouvy o fungování Evropské 

unie s cílem doplnit „kruté zločiny“ 

na seznam trestných činů v pravomoci 

EU; vítá setkání zástupců EU a MTS, 

k němuž došlo 6. července 2016 v Bruselu 

v rámci přípravy na druhé setkání u 

kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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  CS 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; důrazně odsuzuje veškeré 

pokusy o zpochybnění legitimity nebo 

nezávislosti tohoto soudu a vyzývá EU 

a její členské státy, aby s ním soustavně 

spolupracovaly a podpořily šetření 

a rozhodnutí Mezinárodního trestního 

soudu s cílem ukončit beztrestnost 

pachatelů mezinárodních trestných činů; 
vítá setkání zástupců EU a MTS, k němuž 

došlo 6. července 2016 v Bruselu v rámci 

přípravy na druhé setkání u kulatého stolu 

mezi EU a MTS, které příslušným 

zaměstnancům MTS a orgánů EU 

umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  251 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; důrazně odsuzuje 

jakékoli pokusy o zpochybnění jeho 

legitimity nebo nezávislosti, a vyzývá EU 

a členské státy, aby důsledně podporovaly 

šetření, zkoumání a rozhodnutí 

Mezinárodního trestního soudu s cílem 

ukončit beztrestnost nejzávažnějších 

mezinárodních zločinů; vítá setkání 

zástupců EU a MTS, k němuž došlo 

6. července 2016 v Bruselu v rámci 

přípravy na druhé setkání u kulatého stolu 

mezi EU a MTS, které příslušným 

zaměstnancům MTS a orgánů EU 

umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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  CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; důrazně odsuzuje 

jakékoli pokusy o zpochybnění jeho 

legitimity nebo nezávislosti, a vyzývá EU a 

členské státy, aby důsledně podporovaly 

šetření, zkoumání a rozhodnutí 

Mezinárodního trestního soudu s cílem 

ukončit beztrestnost nejzávažnějších 

mezinárodních zločinů; vítá setkání 

zástupců EU a MTS, k němuž došlo 

6. července 2016 v Bruselu v rámci 

přípravy na druhé setkání u kulatého stolu 

mezi EU a MTS, které příslušným 

zaměstnancům MTS a orgánů EU 

umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

žádá EU a její členské státy, aby v 

jakékoliv oblasti nespolupracovaly se 

zeměmi, na jejichž představitele se 

vztahuje zatýkací rozkaz Mezinárodního 

trestního soudu, a aby s nimi neudržovaly 

diplomatické vztahy; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  254 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 21. znovu opakuje, že plně podporuje 
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Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; domnívá se, že Komise, 

Evropská služba pro vnější činnost 

a členské státy by měly nadále podněcovat 

třetí země k ratifikaci a provádění 

Římského statutu; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  255 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 

21. znovu opakuje, že plně podporuje 

Mezinárodní trestní soud (MTS), Římský 

statut, úřad žalobce, pravomoci žalobce 

proprio motu a pokrok při zahajování 

nových vyšetřování, které jsou klíčovými 

nástroji v boji proti beztrestnosti pachatelů 
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krutých zločinů; vítá setkání zástupců EU a 

MTS, k němuž došlo 6. července 2016 v 

Bruselu v rámci přípravy na druhé setkání 

u kulatého stolu mezi EU a MTS, které 

příslušným zaměstnancům MTS a orgánů 

EU umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; s 

hlubokým politováním konstatuje nedávno 

oznámená odstoupení od Římského statutu, 

která představují problém z hlediska 

přístupu obětí ke spravedlnosti a která je 

třeba rozhodně odsoudit; opakovaně 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, aby jmenovala 

zvláštního zástupce EU pro mezinárodní 

humanitární právo a mezinárodní 

spravedlnost, jehož úkolem bude 

podporovat a reprezentovat závazek EU k 

boji proti beztrestnosti a k MTS a usilovat 

o jeho promítnutí do všech oblastí 

zahraniční politiky EU; 

krutých zločinů; poukazuje na to, že je 

nezbytné, aby státy spolupracovaly při 

zatýkání osob, které jsou stíhány 

Mezinárodním trestním soudem, a to bez 

ohledu na jejich postavení; vítá setkání 

zástupců EU a MTS, k němuž došlo 

6. července 2016 v Bruselu v rámci 

přípravy na druhé setkání u kulatého stolu 

mezi EU a MTS, které příslušným 

zaměstnancům MTS a orgánů EU 

umožnilo vymezení společných oblastí 

zájmu, výměnu informací týkajících se 

relevantních činností a zajištění lepší 

spolupráce mezi oběma stranami; 

s hlubokým politováním konstatuje 

nedávno oznámená odstoupení od 

Římského statutu, která představují 

problém z hlediska přístupu obětí ke 

spravedlnosti a která je třeba rozhodně 

odsoudit; opakovaně vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby jmenovala zvláštního 

zástupce EU pro mezinárodní humanitární 

právo a mezinárodní spravedlnost, jehož 

úkolem bude podporovat a reprezentovat 

závazek EU k boji proti beztrestnosti a 

k MTS a usilovat o jeho promítnutí 

do všech oblastí zahraniční politiky EU; 

Or. et 

 

Pozměňovací návrh  256 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyzývá EU a její členské státy, aby 

přijaly společný postoj vůči zločinům 

agrese a změny přijaté v Kampale, a 

vyzývá EU, aby byla hlavní silou usilující 

o ratifikaci Římského statutu a změn 

přijatých v Kampale a zahájení 

uplatňování jurisdikce Mezinárodního 

trestního soudu ve vztahu ke zločinu 



AM\1134429CS.docx 41/96 PE610.682v01-00 

  CS 

agrese; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyjadřuje vážné znepokojení nad 

pokračující beztrestností za porušování 

mezinárodního práva na celém světě, 

a vyzývá EU a její členské státy, aby 

podporovaly mechanismy OSN 

a hlasovaly ve prospěch všech rezolucí 

týkajících se odpovědnosti na všech 

mnohostranných fórech, včetně Rady pro 

lidská práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. vyjadřuje vážné znepokojení nad 

pokračující beztrestností za porušování 

mezinárodního práva na celém světě, 

a vyzývá EU a její členské státy, aby 

podporovaly mechanismy OSN a důsledně 

podporovaly všechny rezoluce týkající se 

odpovědnosti na mnohostranných fórech, 

včetně Rady pro lidská práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 
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László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. je toho názoru, že by EU měla při 

mnohostranných i dvoustranných 

jednáních vyvinout více úsilí na podporu 

právního státu a nezávislosti soudnictví; 

vybízí EU, aby přispívala k provádění 

legislativních a institucionálních reforem 

ve třetích zemích, a na celém světě tak 

podporovala nestranný výkon 

spravedlnosti; vyzývá rovněž delegace EU 

a velvyslanectví členských států, aby 

systematicky sledovaly soudní procesy v 

zájmu podpory nezávislosti soudnictví; 

22. naléhavě vyzývá EU, aby zvýšila 

své úsilí na podporu právního státu 

a nezávislosti soudnictví 

na multilaterálních a bilaterálních 

úrovních jako základní princip pro 

konsolidaci demokracie; vybízí EU, aby 

přispívala k provádění legislativních a 

institucionálních reforem ve třetích zemích, 

a na celém světě tak podporovala nestranný 

výkon spravedlnosti; vyzývá rovněž 

delegace EU a velvyslanectví členských 

států, aby systematicky sledovaly soudní 

procesy v zájmu podpory nezávislosti 

soudnictví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  260 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. důrazně odsuzuje zastrašování a 

násilí, kterým čelí příslušníci právnických 

profesí, jako jsou soudci, státní zástupci a 

advokáti;důrazně opakuje význam 

nezávislosti soudnictví, nestrannosti 

obžaloby a nedotknutelnosti 

bezpodmínečného práva na 

obhajobu;odsuzuje zejména násilí a 

zastrašování, kterého se dopouštějí státní 

orgány, a vyzývá EU a členské státy, aby v 

rámci svých mezinárodních vztahů 

prosazovaly jejich zákaz jako základní 

hledisko demokracie a právního státu; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňujenaléhavou potřebuřešit 

základní příčiny migračních toků, 

atedyzabývat se vnějším rozměrem 

uprchlické krize,mimo jiné 

nalezenímudržitelných řešení konfliktů v 

našem sousedstvíprostřednictvím 

rozvojespolupráce a partnerství 

spříslušnýmitřetími zeměmi; zdůrazňuje, 

že je nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem žadatelů o azyl, 

uprchlíků a migrantů, kteří jsou coby oběti 

konfliktů, pronásledování, správních 

pochybení a nelegální migrace, sítí 

zaměřených na obchodování s lidmi 

a převaděčství vystavováni vážnému 

porušování lidských práv, a vyjadřuje 

s nimi solidaritu; zdůrazňuje, že je 

naléhavě nutné řešit základní příčiny 

migračních toků, a zabývat se tudíž 

vnějším rozměrem uprchlické krize, včetně 

nalezení udržitelných řešení konfliktů v 

našem sousedství, a to rozvíjením 

spolupráce a partnerství s dotčenými 

třetími zeměmi a prostřednictvím vnějších 

politik EU a zároveň zohledňovat význam, 

jenž má zajištění dodržování lidských práv 

v těchto zemích; zdůrazňuje, že je nutné 

zaujmout k migraci komplexní přístup 

založený na dodržování lidských práv 

a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

mezitím vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly a plně uplatňovaly přijatý 

společný evropský azylový balíček 

a společné právní předpisy pro migraci, 

zejména k ochraně zranitelných žadatelů 

o azyl, jako jsou ženy a osoby LGBTI, 

proti násilí, diskriminaci a opětovnému 

způsobování traumat během azylového 

řízení; vyzývá členské státy, aby uznaly, 

že zvláštní zranitelnost LGBTI osob musí 

být brána v úvahu při určování , zda je 

země „bezpečná“, a zohledňovat tuto 

skutečnost při rozhodování o žádosti země 

a vyhoštění; vyzývá, aby byla během 

celého migračního a azylového řízení 

bezpodmínečně poskytována konkrétní 

lékařská péče, a to zejména zvláště 

zranitelným skupinám obyvatel, včetně 

žen, jakož i transsexuálním 
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a intersexuálním osobám a osobám se 

zdravotním postižením; vyzývá Evropský 

podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), 

aby poskytl náležité školení členským 

státům s cílem umožnit vhodná a rozumná 

řízení; vyzývá členské státy, aby uznaly 

genderovou identitu trans žadatelů o azyl 

již během azylových řízení; vyzývá členské 

státy, aby se zapojily do programů 

přesídlení, umožnily slučování rodin a 

vydávaly humanitární víza; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

značným počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jako oběti konfliktů, pronásledování, 

chudoby, násilné represe, správních 

pochybení a nelegální migrace, sítí 

zaměřených na obchodování s lidmi 

a převaděčství zažívají závažné porušování 

lidských práv, na němž se přímo či 

nepřímo podílejí orgány veřejné moci, a 

vyjadřuje s nimi solidaritu; odsuzuje 

dramatický nárůst počtu úmrtí ve 

Středozemním moři; zdůrazňuje, že je 

naléhavě nutné skutečně řešit základní 

příčiny migračních toků, a zabývat se tudíž 

vnějším rozměrem uprchlické krize, včetně 

nalezení udržitelných řešení konfliktů v 

našem sousedství, a to rozvíjením 

spolupráce a partnerství s dotčenými 

třetími zeměmi a prostřednictvím vnějších 

politik EU a zároveň zohledňovat význam 

zajištění dodržování lidských práv v těchto 

zemích, ale rovněž udělováním 

humanitárních víz a otevřením legálních 

cest pro migranty; zdůrazňuje 

nekonzistentnost politik EU a zejména 

odsuzuje podmínky spojené s pomocí 

některým zemím podle readmisních 
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dohod; zdůrazňuje, že je nutné zaujmout 

k migraci komplexní přístup založený na 

dodržování lidských práv, a vyzývá EU, 

aby více spolupracovala s OSN, 

s regionálními organizacemi, vládami 

a nevládními organizacemi; domnívá se, že 

stavění plotů nebo zdí, které v žádném 

případě nedokáže zasáhnout model 

výdělečné činnosti pašeráků a převaděčů, 

pouze přiživuje jejich činnost 

obchodování s lidmi; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  263 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených 

na obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; je 

hluboce znepokojen kritickou situací 

a rostoucím počtem vnitřně vysídlených 

osob, včetně v zemích východního 

sousedství EU, které nemohou uplatňovat 

svá základní práva na návrat do svých 

domovů a míst původu; zdůrazňuje, že je 

nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  264 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, násilí, 

pronásledování, správních pochybení, 

chudoby a nelegální migrace, sítí 

zaměřených na obchodování s lidmi 

a převaděčství vystavováni vážnému 

porušování lidských práv, a vyjadřuje 

s nimi solidaritu; připomíná se 

znepokojením zprávy o tom, že 

v členských státech EU a v sousedních 

zemích dochází k systematickému 

porušování lidských práv uprchlíků; 

vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně 

ohromného počtu pohřešovaných 

migrujících dětí bez doprovodu; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby se v prvé řadě 

soustřeďovaly na plné fungování režimů 

znovuusídlování a programů slučování 

rodin; naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zcela upřednostnily urychlené sloučení 

nezletilých osob bez doprovodu 

s rodinnými příslušníky v EU 

a odpovídajícím způsobem pomáhaly všem 

ostatním; zdůrazňuje, že je nutné zaujmout 

k migraci komplexní přístup založený na 

dodržování lidských práv a vyzývá EU, 

aby dále spolupracovala s OSN, 

regionálními organizacemi, vládami 

a nevládními organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Návrh usnesení 
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Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených 

na obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

vyzývá EU a její členské státy, aby 

poskytovaly humanitární pomoc v oblasti 

vzdělávání, bydlení, péče o zdraví a na 

další humanitární účely, které pomohou 

uprchlíkům co nejblíže jejich země 

původu a podpoří jejich návrat do této 

země; zdůrazňuje, že je nutné zaujmout 

k migraci komplexní přístup založený na 

dodržování lidských práv a vyzývá EU, 

aby dále spolupracovala s OSN, 

regionálními organizacemi, vládami 

a nevládními organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených 

na obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 
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práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi a vládami; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí spolupracovat s nevládními 

organizacemi, které nesmějí nahrazovat 

vnitrostátní orgánům ani jim bránit při 

plnění jejich úkolů; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  267 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení 

a solidaritu s žadateli o azyl a migranty a s 

jejich utrpením a vyjadřuje znepokojení 

nad zvyšujícím se počtem případů 
porušování lidských práv na jejich cestě 

do Evropy; zdůrazňuje, že je naléhavě 

nutné řešit základní příčiny migračních 

toků, tedy zabývat se vnějším rozměrem 

uprchlické krize, včetně nalezení 

udržitelných řešení konfliktů v našem 

sousedství, které jsou v souladu s 

mezinárodním právem; zdůrazňuje, že je 

nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 



AM\1134429CS.docx 49/96 PE610.682v01-00 

  CS 

organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených 

na obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje, že je naléhavě nutnéřešit 

základní příčiny migračních toků, tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize,včetně nalezeníudržitelných řešení 

konfliktů v našem sousedství; zdůrazňuje, 

že je nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

rostoucím počtem případů porušování 

lidských práv migrantů a žadatelů o azyl, 
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pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 
zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

včetně stále většího počtu žen, na jejich 

cestě do Evropy; zdůrazňuje naléhavou 

potřebu nalézt dlouhodobá řešení 

založená na respektování lidských práv a 

důstojnosti, a zabývat se tudíž vnějším 

rozměrem uprchlické krize, mimo jiné 

nalezením udržitelných řešení konfliktů 

v našem sousedství prostřednictvím 

rozvoje spolupráce a partnerství 

s příslušnými třetími zeměmi; zdůrazňuje, 

že je nutné zaujmout k migraci komplexní 

přístup založený na dodržování lidských 

práv a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených na 

obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím rozvoje spolupráce a 

partnerství s příslušnými třetími zeměmi; 

zdůrazňuje, že je nutné zaujmout k migraci 

komplexní přístup založený na dodržování 

lidských práv a vyzývá EU, aby dále 

spolupracovala s OSN, regionálními 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

vysokým počtem uprchlíků a migrantů, 

kteří jsou coby oběti konfliktů, 

pronásledování, správních pochybení a 

nelegální migrace, sítí zaměřených 

na obchodování s lidmi a převaděčství 

vystavováni vážnému porušování lidských 

práv, a vyjadřuje s nimi solidaritu; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 

základní příčiny migračních toků, a tedy 

zabývat se vnějším rozměrem uprchlické 

krize, mimo jiné nalezením udržitelných 

řešení konfliktů v našem sousedství 

prostřednictvím, mimo jiné, rozvoje 

spolupráce a partnerství s příslušnými 

třetími zeměmi; zdůrazňuje, že je nutné 

zaujmout k migraci komplexní přístup 

založený na dodržování lidských práv 

a vyzývá EU, aby dále spolupracovala 
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organizacemi, vládami a nevládními 

organizacemi; 

s OSN, regionálními organizacemi, 

vládami a nevládními organizacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. je si vědom toho, že cílem by i 

nadále mělo být partnerství a spolupráce 

s hlavními zeměmi původu, tranzitními 

a cílovými zeměmi, a zdůrazňuje, že je 

důležité řešit základní příčiny migračních 

toků, tedy zabývat se vnějším rozměrem 

uprchlické krize, včetně nalezení 

udržitelných řešení konfliktů v našem 

sousedství pomocí rozvoje spolupráce 

a partnerství s dotčenými třetími 

zeměmi;odsuzuje však pokusy 

o externalizaci odpovědnosti členských 

států do třetích zemí;vyjadřuje politování 

nad prohlášením EU a Turecka o migraci 

a nad pokusem o jeho zopakování s 

dalšími třetími zeměmi, jako je 

Libye;odsuzuje směr činnosti 

odsouhlasený na vallettském summitu a 

skutečnost, že chartúmský proces slouží k 

financování represivních režimů, 

například v Etiopii, Eritrei a Súdánu, pod 

záminkou omezení migrace do Evropy;je 

toho názoru, že tato závadná politika 

porušuje zásady EU v oblasti lidských 

práv a oslabuje jakékoli kroky zahraniční 

politiky zaměřené na podporu lidských 

práv, právního státu a rozvojových cílů 

tisíciletí a dlouhodobě je 

kontraproduktivní a vede do bludného 

kruhu zneužívání a represe, jež prohloubí 

příčiny, které nutí lidi opouštět své země; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  272 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. znovu vyzývá EU, aby zajistila, aby 

veškeré dohody o spolupráci v oblasti 

migrace a dohody o zpětném přebírání 

osob se státy, které nejsou členy EU, byly 

v souladu s mezinárodními lidskými 

právy, uprchlickým právem a 

mezinárodním námořním právem a se 

zásadami a hodnotami EU;trvá na tom, 

že je třeba začlenit předběžné hodnocení, 

jakož i monitorovací mechanismy, které 

by umožnily zhodnotit dopad spolupráce 

v oblasti lidských práv na migraci se 

třetími zeměmi;v této souvislosti vyzývá 

EU, aby zvýšila transparentnost a zajistila 

parlamentní kontrolu a demokratický 

dohled nad těmito dohodami;zdůrazňuje, 

že je třeba oddělit rozvojovou spolupráci 

od spolupráce v oblasti zpětného přebírání 

osob nebo řízení migrace;trvá na tom, aby 

do všech činností agentury Frontex byla 

začleněna problematika lidských práv a 

aby byla sledována; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. zdůrazňuje, že řešení světového 

vývoje migračních toků a uprchlických 

krizí mohou přinést pouze reakce, které 

jsou založeny na zásadě solidarity a na 

celosvětové strategii podporující 

bezpečnou a legální migraci za plného 

dodržování lidských práv a základních 



AM\1134429CS.docx 53/96 PE610.682v01-00 

  CS 

hodnot;žádá EU a její členské státy, aby 

podporovaly mír a podporovaly a 

prosazovaly mírový proces a dialog na 

celém světě a současně vyloučily jakoukoli 

účast na vojenských zásazích;zdůrazňuje, 

že v oblasti migrace je zapotřebí globální 

strategie založená na lidských právech, 

která zohlední rovněž humanitární a 

rozvojovou pomoc; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. zdůrazňuje, že za účelem vyhnutí 

se obchodování s migranty a převaděčství 

migrantů, je zapotřebí vytvoření 

bezpečných humanitárních koridorů, 

které umožní podat žádost o mezinárodní 

ochranu již před odjezdem u 

specializovaného úřadu zřízeného 

Evropskou unií, a to na základě 

dvoustranné dohody se třetí zemí, 

v táborech pro uprchlíky nacházejících se 

v zemích sousedících s těmi, v nichž 

probíhá konflikt, nebo v kancelářích 

delegací EU nebo na diplomatických 

zastoupeních členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá EU a členské státy, aby 

zajistily plnou transparentnost finančních 
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prostředků přidělovaných třetím zemím na 

spolupráci v oblasti migrace a aby 

zajistily, že z této spolupráce přímo či 

nepřímo netěží bezpečnostní, policejní a 

soudní systémy zapojené do porušování 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. vyzývá EU a její členské státy, aby 

zohlednily pronásledování a diskriminaci, 

jíž trpí migranti;zdůrazňuje, že koncepce 

bezpečných zemí a bezpečných zemí 

původu nesmí bránit individuálnímu 

posuzování žádostí o azyl;je znepokojen 

nárůstem jednání o zpětném přebírání 

osob a navracení;požaduje v tomto ohledu 

pozastavení všech dohod o zpětném 

přebírání se zeměmi, které nedodržují 

lidská práva;vyzývá členské státy, aby 

dodržovaly zásadu nenavracení v případě 

zemí, v nichž by životy a osobní svoboda 

dotčených osob mohly být 

ohroženy;požaduje, aby za všech okolností 

byly řádně zkoumány žádosti těch 

migrantů, kteří potřebují mezinárodní 

ochranu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. varuje před zneužíváním 
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zahraniční politiky EU jako „řízení 

migrace“, a zdůrazňuje, že jakékoli snahy 

o spolupráci se třetími zeměmi v oblasti 

migrace musejí jít ruku v ruce s lepším 

uplatňováním lidských práv v těchto 

zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23c. vyzývá EU a její členské státy, aby 

podepsaly dohody o mobilitě, které 

napomáhají výměnám dovedností na 

jakékoli úrovni, i u těch nejméně 

kvalifikovaných profesí;žádá, aby byly 

vytvořeny trvalé a povinné programy 

přesídlování, které zpřístupní slučování 

rodin a umožní udělovat humanitární 

víza, která umožňují vstoupit do třetí země 

a tam požádat o azyl; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23d. odmítá jakýkoli pokus o 

externalizaci migračních politik Evropské 

unie;odmítá veškeré dohody, které 

nezaručují ochranu uprchlíků a 

dodržování základních práv migrantů;je 

znepokojen vytvořením a využíváním 

Nouzového svěřenského fondu EU pro 

stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální 

migrace a vysídlených osob v Africe, který 
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je z velké části financován z Evropského 

rozvojového fondu (ERF), a rozšířením 

rabatského procesu na země Afrického 

rohu, jejichž vlády byly odsouzeny 

Mezinárodním trestním soudem (MTS) či 

Organizací spojených národů (OSN), a 

chartúmského procesu;požaduje 

posouzení a sledování těchto mechanismů 

a fondů a všech dohod tohoto typu, jako je 

prohlášení EU a Turecka; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23e. znovu potvrzuje princip práva žít 

společně jako rodina, vyzývá EU a její 

členské státy, aby se všemožně vynasnažily 

zajistit, aby byl tento princip dodržován v 

celém světě, a vyzývá v této souvislosti ke 

spolupráci se třetími zeměmi a k 

posouzení systémů poskytování podpory 

migrantům a žadatelům o azyl; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 f (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23f. žádá, aby zejména v rámci dohod 

uzavíraných se třetími zeměmi byla 

zaručena práva migrantů, ať je jejich 

status jakýkoli, a aby byly tyto dohody v 

souladu s mezinárodním právem, a vybízí 

k přijetí příslušných právních předpisů, 

včetně těch, které se týkají azylu, tj. 
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zejména v tom smyslu, že pouhé nelegální 

překročení hranice nesmí být považováno 

za důvod k uvěznění; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zastává názor, že by rozvojová 

spolupráce měla jít ruku v ruce s 

prosazováním lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná v této 

souvislosti, že OSN uvedla, že pokud 

nebude uplatňován přístup založený na 

dodržování lidských práv, nebude možné 

plně dosáhnout rozvojových cílů; 

připomíná rovněž, že se EU zavázala k 

podpoře partnerských zemí s přihlédnutím 

k jejich situaci v oblasti rozvoje a k jejich 

pokroku, pokud jde o lidská práva 

demokracii; 

24. zastává názor, že by rozvojová 

spolupráce měla jít ruku v ruce s 

prosazováním lidských práv a 

demokratických zásad, včetně právního 

státu a řádného řízení; připomíná v této 

souvislosti, že OSN uvedla, že pokud 

nebude uplatňován přístup založený na 

dodržování lidských práv, nebude možné 

plně dosáhnout rozvojových cílů; 

připomíná rovněž, že se EU zavázala 

k podpoře partnerských zemí 

s přihlédnutím k jejich situaci v oblasti 

rozvoje a k jejich pokroku, pokud jde 

o lidská práva demokracii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá EU a její členské státy, aby 

navýšily finanční podporu určenou na 

humanitární a rozvojovou 

pomoc;vyjadřuje politování nad 

skutečností, že většina členských států EU 

nedosáhla cíle věnovat 0,7 % svého HND 

na oficiální rozvojovou pomoc, jak bylo 

dohodnuto před 45 lety, a že některé z 
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nich procento svého příspěvku na 

rozvojovou pomoc snížily;trvá na tom, 

že rozvojová pomoc by neměla být 

využívána v rámci migračních 

politik;žádá Unii a její členské státy, aby 

finanční prostředky využívané pro 

přijímání uprchlíků nebo migrantů nebo 

na opatření pro kontrolu či navracení 

migrantů nezahrnovaly do rozvojové 

pomoci; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  284 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. připomíná, že druhé kritérium 

společného postoje 944/2008/SZBP 

ukládá členským státům povinnost 

přezkoumat každou licenci pro vývoz 

zbraní s ohledem na dodržování lidských 

práv v cílové zemi;vyjadřuje politování 

nad četnými případy nedodržování tohoto 

kritéria ze strany členských států;vyzývá 

k reformě procesu hodnocení projektů 

vývozu zbraní, zejména zavedením 

posouzení rizika na základě celkové 

situace v zemi, tedy zavedení zásady 

předběžné opatrnosti;rovněž doporučuje 

zahájit jednání o rozšíření druhého 

kritéria o ukazatele demokratické správy 

věcí veřejných, což by mohlo pomoci 

stanovit další ochranná opatření proti 

nezamýšleným negativním důsledkům 

vývozu zbraní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Ignazio Corrao 
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Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. zdůrazňuje mimořádný význam 

boje proti všem formám korupce s cílem 

zaručit právní stát, demokracii a 

dodržování lidských práv;důrazně 

odsuzuje přístup tolerující tyto praktiky, a 

to i v případě, že jej zaujímají evropští 

političtí činitelé či obchodní subjekty; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  286 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. připomíná závazek obsažený 

v akčním plánu EU pro lidská práva 

a demokracii a sice, že Komise, Evropská 

služba pro vnější činnost a Rada vypracují 

a zavedou do roku 2017 politiku náležité 

péče s cílem zajistit, aby podpora EU 

bezpečnostním silám, jako je její program 

Budování kapacity na podporu 

bezpečnosti a rozvoje (CBSD), byla 

v souladu s politikou EU v oblasti lidských 

práv a přispívala k jejímu provádění 

a byla ve shodě s podporou, ochranou 

a prosazováním mezinárodního práva 

v oblasti lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva, použitelného v 

dané situaci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 24 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24c. připomíná své usnesení ze dne 27. 

února 2014 o používání ozbrojených 

bezpilotních letounů;vyjadřuje vážné 

obavy v souvislosti s používáním 

bezpilotních letounů vybavených 

zbraněmi, aniž by pro to existoval 

mezinárodní právní rámec;vyzývá EU, aby 

urychleně vypracovala právně závazný 

rámec pro používání bezpilotních letounů 

vybavených zbraněmi s cílem zajistit, aby 

se členské státy v souladu se svými 

právními závazky nedopouštěly 

nezákonného cíleného zabíjení ani 

takovéto zabíjení neumožňovaly jiným 

státům;dále vyzývá Komisi, aby 

v budoucnu Parlament pravidelně a řádně 

informovala o všech případech, kdy jsou 

finanční prostředky EU využívány na 

projekty v oblasti výzkumu a vývoje 

související s výrobou bezpilotních 

letounů;vyzývá k provádění posouzení 

dopadu na lidská práva v případě dalších 

projektů zaměřených na vyvíjení 

bezpilotních letounů;znovu naléhavě 

vyzývá vysokou představitelku Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

místopředsedkyni Komise, aby zakázala 

vývoj, výrobu a používání plně 

autonomních zbraní, které umožňují vést 

útoky bez zásahu lidí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

vypouští se 
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obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování lidských práv osob LGBTI v 

souladu s obecnými zásadami EU na toto 

téma; vyzývá k plnému provádění těchto 

zásad, včetně odborné přípravy 

zaměstnanců EU ve třetích zemích; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že 72 

zemí stále kriminalizuje homosexualitu, z 

nichž ve 13 existuje trest smrti, a domnívá 

se, že by praktiky i násilné činy vůči 

jednotlivcům na základě jejich sexuální 

orientace, genderové identity či 

pohlavních znaků, jako například nucené 

odhalování jejich identity, trestné činy 

z nenávisti a nenávistné projevy on-line 

i off-line, nápravné znásilňování a 

mrzačení pohlavních orgánů 

intersexuálních osob neměly zůstat 

nepotrestány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Ramona Nicole Mănescu 
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Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13trestá 

homosexualitu trestemsmrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13zemí uplatňuje 

trestsmrti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  291 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, je zděšen skutečností, že 

13 z těchto zemí trestá homosexualitu 

trestem smrti, a je přesvědčen, že by 

praktiky i násilné činy vůči jednotlivcům 

kvůli jejich sexuální orientaci neměly 

zůstat nepotrestány; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  292 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; důrazně odsuzuje 

skutečnost, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zlepšení 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že 72 zemí stále kriminalizuje 

homosexualitu, z nichž 13 trestá 

homosexualitu trestem smrti, a je 

přesvědčen, že by praktiky i násilné činy 

vůči jednotlivcům kvůli jejich sexuální 

orientaci neměly zůstat nepotrestány; 

25. zastává názor, že by EU měla 

pokračovat ve svém úsilí o zajištění 

dodržování práv osob LGBTI v souladu s 

obecnými zásadami EU na toto téma; 

doporučuje provádění těchto zásad, včetně 

odborné přípravy zaměstnanců EU ve 

třetích zemích; je přesvědčen, že by 

homosexualita neměla být 

kriminalizována a že akty násilí, včetně 

trestu smrti, vůči jednotlivcům kvůli jejich 

sexuální orientaci je třeba odsuzovat a 

vystříhat se jich; 

Or. el 
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Pozměňovací návrh  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. domnívá se, že vazební podmínky a 

stav věznic v řadě zemí jsou důvodem k 

vážnému znepokojení;považuje za 

nezbytné bojovat proti všem formám 

mučení a špatného zacházení se 

zadržovanými osobami, včetně 

psychického mučení, a zintenzivnit úsilí o 

zajištění souladu s platným mezinárodním 

právem;domnívá se, že odmítnutí 

poskytnout vězněným přístup k péči a 

léčivům, zejména v případě těch, kteří 

mají žloutenku nebo HIV, má charakter 

špatného zacházení nebo je dokonce 

aktem mučení, a může naplňovat 

skutkovou podstatu neposkytnutí pomoci 

osobám v ohrožení života; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vítá legalizaci sňatků i 

registrovaných partnerství osob stejného 

pohlaví v celosvětově se zvyšujícím počtu 

zemí (v současné době 28 států);vybízí 

orgány EU a členské státy, aby i nadále 

přispívaly k uznání sňatků i 

registrovaných partnerství osob stejného 

pohlaví jakožto politické, společenské, 

lidské a občanskoprávní otázky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  296 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

oslabuje demokratické procesy, jako je 

prosazování právního státu a nestranný 

výkon spravedlnosti; zastává názor, že by 

EU měla na všech platformách 

využívaných k dialogu s třetími zeměmi 

zdůrazňovat význam integrity, 

odpovědnosti a řádné správy věcí 

veřejných, veřejných financí a veřejného 

majetku, jak stanoví Úmluva OSN proti 

korupci; doporučuje, aby EU využívala své 

odborné znalosti a důsledněji a 

systematičtěji podporovala třetí země v 

jejich úsilí o potírání korupce zakládáním a 

upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

oslabuje demokratické procesy, jako je 

prosazování právního státu a nestranný 

výkon spravedlnosti; zastává názor, že by 

EU měla na všech platformách 

využívaných k dialogu s třetími zeměmi 

zdůrazňovat význam integrity, 

odpovědnosti a řádné správy věcí 

veřejných, veřejných financí a veřejného 

majetku, jak stanoví Úmluva OSN proti 

korupci; doporučuje, aby EU využívala své 

odborné znalosti a důsledněji 

a systematičtěji podporovala třetí země 

v jejich úsilí o potírání korupce zakládáním 

a upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; vyzývá 

zejména Komisi, aby ve všech budoucích 

obchodních dohodách, které sjednává se 

třetími zeměmi, vyjednala ustanovení o 

boji proti korupci; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  297 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

oslabuje demokratické procesy, jako je 

prosazování právního státu a nestranný 

výkon spravedlnosti; zastává názor, že by 

EU měla na všech platformách 

využívaných k dialogu s třetími zeměmi 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

oslabuje demokratické procesy a také 

právní stát a nestranný výkon 

spravedlnosti; zastává názor, že by EU 

měla na všech platformách využívaných 

k dialogu s třetími zeměmi zdůrazňovat 
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zdůrazňovat význam integrity, 

odpovědnosti a řádné správy věcí 

veřejných, veřejných financí a veřejného 

majetku, jak stanoví Úmluva OSN proti 

korupci; doporučuje, aby EU využívala své 

odborné znalosti a důsledněji a 

systematičtěji podporovala třetí země v 

jejich úsilí o potírání korupce zakládáním a 

upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; 

význam integrity, odpovědnosti a řádné 

správy věcí veřejných, veřejných financí 

a veřejného majetku, jak stanoví Úmluva 

OSN proti korupci; doporučuje, aby EU 

využívala své odborné znalosti a důsledněji 

a systematičtěji podporovala třetí země 

v jejich úsilí o potírání korupce zakládáním 

a upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

oslabuje demokratické procesy, jako je 

prosazování právního státu a nestranný 

výkon spravedlnosti; zastává názor, že by 

EU měla na všech platformách 

využívaných k dialogu s třetími zeměmi 

zdůrazňovat význam integrity, 

odpovědnosti a řádné správy věcí 

veřejných, veřejných financí a veřejného 

majetku, jak stanoví Úmluva OSN proti 

korupci; doporučuje, aby EU využívala své 

odborné znalosti a důsledněji a 

systematičtěji podporovala třetí země v 

jejich úsilí o potírání korupce zakládáním a 

upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; 

26. připomíná, že korupce ohrožuje 

rovnoprávné uplatňování lidských práv a 

podkopává základy demokracie, právní 

stát a nestranný výkon spravedlnosti; 

zastává názor, že by EU měla na všech 

platformách využívaných k dialogu 

s třetími zeměmi zdůrazňovat význam 

integrity, odpovědnosti a řádné správy věcí 

veřejných, veřejných financí a veřejného 

majetku, jak stanoví Úmluva OSN proti 

korupci; doporučuje, aby EU využívala své 

odborné znalosti a důsledněji 

a systematičtěji podporovala třetí země 

v jejich úsilí o potírání korupce zakládáním 

a upevňováním nezávislých a efektivních 

institucí potírajících korupci; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. varuje před zhoršováním situace 

v oblasti demokracie a lidských práv 

v kandidátských zemích na členství 

v EU;připomíná, že každá země usilující 

o členství v EU musí plně zaručit 

dodržování lidských práv a důsledně 

splňovat kodaňská kritéria;vyzývá 

Evropskou radu, aby za tímto účelem 

ukončila procesy jednání v případech 

závažného porušování lidských práv nebo 

zrušení demokratického systému 

v kandidátské zemi pro členství v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

snahy o zmírnění změny klimatu a 

přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační a 

aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

snahy o zmírnění změny klimatu 

a přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační 

a aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; zdůrazňuje, že OSN odhaduje, 

že přibližně 150 milionů osob opustí své 

domovy kvůli zhoršování životního 

prostředí do roku 2050 a stanou se tak 

environmentálními uprchlíky; vyzývá 

proto, aby byla vypracována mezinárodní 

a právní definice „klimatických 

uprchlíků“ a přijata důrazná 

diplomatická opatření ze strany 

mezinárodního společenství s cílem 

změnit Úmluvu o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951 a zavést kategorii 
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„klimatický uprchlík“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

snahy o zmírnění změny klimatu a 

přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační a 

aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; 

27. jednoznačně zdůrazňuje základní 

povinnosti a odpovědnost států, podniků a 

jiných odpovědných subjektů, pokud jde 

o zmírnění změny klimatu, zabránění jejím 

negativním dopadům na lidská práva 

a o podporu politické soudržnosti s cílem 

zajistit, aby snahy o zmírnění změny 

klimatu a přizpůsobení se jí byly 

přiměřené, dostatečně ambiciózní 

a nediskriminační a aby ve všech ohledech 

byly v souladu se závazky v oblasti 

dodržování lidských práv; poukazuje na 

neoddělitelnou spojitost mezi obchodními 

politikami, politikami v oblasti v životního 

prostředí a rozvojovými politikami a na 

pozitivní a negativní dopady, které tyto 

politiky mohou mít na dodržování 

lidských práv; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 
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snahy o zmírnění změny klimatu a 

přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační a 

aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; 

snahy o zmírnění změny klimatu 

a přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační 

a aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; zdůrazňuje, že změny životního 

prostředí mohou ohrozit nejzákladnější 

lidská práva, jako je přístup k vodě, 

přírodním zdrojům či potravinám; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  303 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

snahy o zmírnění změny klimatu a 

přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační a 

aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; 

27. zdůrazňuje základní povinnosti a 

odpovědnost států a jiných odpovědných 

subjektů, pokud jde o zmírnění změny 

klimatu, zabránění jejím negativním 

dopadům na lidská práva a o podporu 

politické soudržnosti s cílem zajistit, aby 

snahy o zmírnění změny klimatu 

a přizpůsobení se jí byly přiměřené, 

dostatečně ambiciózní a nediskriminační 

a aby ve všech ohledech byly v souladu se 

závazky v oblasti dodržování lidských 

práv; vítá zapojení nevládních organizací 

k podpoře začlenění otázky změny klimatu 

a lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. zdůrazňuje, že od roku 2008 

výrazně vzrostlo zabírání půdy ze strany 
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zemědělsko-potravinářských 

nadnárodních podniků, kdy podle údajů 

Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

(FAO) bylo 50 až 80 milionů hektarů 

zemědělské půdy v rozvojových zemích 

předmětem jednání mezinárodních 

investorů o koupi nebo pronájmu, přičemž 

dvě třetiny této půdy se nacházely v 

subsaharské Africe;domnívá se, že boj 

proti využívání a přivlastňování si 

přírodních zdrojů by měl být 

prioritou;zejména upozorňuje na vazbu 

mezi tímto využíváním zdrojů a 

financováním konfliktů, válek a násilností 

a na jejich důsledky v podobě přesunů 

obyvatelstva; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá mezinárodní instituce, 

vlády členských států, nevládní 

organizace a jednotlivce, aby 

spolupracovali v součinnosti za účelem 

vypracování odpovídajícího regulačního 

rámce s cílem zajistit přístup 

k minimálnímu množství vody všem lidem 

na světě;zdůrazňuje, že voda by neměla 

být zbožím, ale také otázkou rozvoje 

a udržitelnosti, a že privatizace vody 

nezprošťuje státy jejich povinnosti 

v oblasti lidských práv;vyzývá země, v 

nichž je voda jednou z příčin napětí 

a konfliktů, aby spolupracovaly při sdílení 

vodních zdrojů s cílem dosáhnout situace, 

která by byla přínosem jak pro 

udržitelnost, tak pro mírový rozvoj 

v regionu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  306 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. důrazně odsuzuje praktiky 

porušující lidská práva, jako je zabírání 

půdy, neuvážená těžba přírodních zdrojů 

a nedovolené obchodování s odpady;žádá 

Komisi, aby urychleně reagovala na výzvy, 

které Parlament formuloval v celé řadě 

nedávných usnesení týkajících se této 

oblasti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  307 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že by EU měla 

pokračovat v aktivní podpoře 

demokratických a účinných institucí 

zabývajících se lidskými právy a v podpoře 

občanské společnosti v jejich úsilí o 

podporování demokratizace; v této 

souvislosti vítá konzistentní úsilí Evropské 

nadace pro demokracii o prosazování 

demokracie a dodržování základních práv a 

svobod ve východním a jižním sousedství 

EU; 

28. zdůrazňuje, že by EU měla 

pokračovat v aktivní podpoře 

demokratických a účinných institucí 

zabývajících se lidskými právy a v podpoře 

občanské společnosti v jejich úsilí 

o podporování demokratizace; vítá 

neocenitelnou pomoc, kterou organizacím 

občanské společnosti na celém světě 

poskytuje evropský nástroj pro demokracii 

a lidská práva, který je i nadále stěžejním 

nástrojem EU pro provádění své vnější 

politiky v oblasti lidských práv; vítá 

rovněž konzistentní úsilí Evropské nadace 

pro demokracii o prosazování demokracie 

a dodržování základních práv a svobod ve 

východním a jižním sousedství EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  308 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že by EU měla 

pokračovat v aktivní podpoře 

demokratických a účinných institucí 

zabývajících se lidskými právy a v podpoře 

občanské společnosti v jejich úsilí o 

podporování demokratizace; v této 

souvislosti vítá konzistentní úsilí Evropské 

nadace pro demokracii o prosazování 

demokracie a dodržování základních práv 

a svobod ve východním a jižním sousedství 

EU; 

28. zdůrazňuje, že by EU měla 

pokračovat v aktivní podpoře 

demokratických a účinných institucí 

zabývajících se lidskými právy a v podpoře 

občanské společnosti v jejich úsilí 

o podporování demokratizace; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  309 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že zkušenosti a 

ponaučení získané při procesech přechodu 

na demokracii v rámci politiky rozšíření a 

sousedství by mohly kladně přispívat k 

nalezení osvědčených postupů, které by 

bylo možné využít k podpoře a posílení 

dalších demokratických procesů ve světě; 

29. připomíná, že zkušenosti 

a ponaučení získané při procesech 

přechodu na demokracii v rámci politiky 

rozšíření a sousedství by mohly kladně 

přispívat k nalezení osvědčených postupů, 

které by bylo možné využít k podpoře 

a posílení demokratických procesů ve 

světě; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. zdůrazňuje, že politika rozšiřování 

je vzhledem ke stávajícímu politickému 

vývoji v kandidátských a potenciálních 

kandidátských zemích jedním z 

nejmocnějších nástrojů sloužících k 

posílení dodržování demokratických zásad 

a lidských práv;vyzývá Komisi, aby 

zintenzivnila své úsilí, pokud jde o 

podporu posilování demokratických 

politických kultur, dodržování zásad 

právního státu, nezávislosti sdělovacích 

prostředků a soudnictví a boj proti 

korupci v těchto zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29b. v této souvislosti znovu vyzývá 

Komisi, aby vypracovala pokyny EU na 

podporu demokracie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv a 

demokracie jsou jak v zájmu partnerských 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv 

a demokracie jsou jak v zájmu 
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zemí, tak v zájmu EU; partnerských zemí, tak v zájmu EU; 

zdůrazňuje rovněž, že je nutné, aby EU 

dodržela závazek, který učinila vůči svým 

partnerům, a to zejména partnerům ve 

svém sousedství, že bude podporovat 

hospodářské, sociální a politické reformy, 

chránit lidská práva a pomáhat při 

vytváření právního státu, neboť se jedná o 

nejlepší způsob, jak posílit mezinárodní 

řád a zajistit stabilitu ve svém sousedství; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  313 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv a 

demokracie jsou jak v zájmu partnerských 

zemí, tak v zájmu EU; 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv 

a demokracie jsou jak v zájmu 

partnerských zemí, tak v zájmu EU; 

připomíná, že Unie pro Středomoří může v 

této oblasti utvářet politický dialog a 

prosazovat ambiciózní program v oblasti 

lidských práv a demokracie v tomto 

regionu, což by také měla činit;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 
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sousedství byměloi nadále být prosazování 

lidských práv a demokratických zásad; 

připomíná skutečnost, že podpora lidských 

práv a demokracie jsou jak v zájmu 

partnerských zemí, tak v zájmu EU; 

sousedství by měla i nadále být ochrana, 

prosazování a uplatňování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že ochrana, podpora a 

prosazování lidských práv a demokracie 

jsou jak v zájmu partnerských zemí, tak 

v zájmu EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv a 

demokracie jsou jak v zájmu partnerských 

zemí, tak v zájmu EU; 

30. vyjadřuje své přesvědčení o tom, že 

jádrem revidované evropské politiky 

sousedství by mělo i nadále být 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad; připomíná 

skutečnost, že podpora lidských práv 

a demokracie jsou jak v zájmu 

partnerských zemí, tak v zájmu EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  316 

Andi Cristea 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. zdůrazňuje, že součástí 

upevňování míru by mělo být úsilí o 

předcházení konfliktům a 

jejich zmírňování a posilování odolnosti 

politických, sociálně-hospodářských a 

bezpečnostních institucí s cílem položit 

základy pro dlouhodobě udržitelný mír a 

rozvoj;zdůrazňuje, že prosazování zásad 

právního státu, řádné správy věcí 

veřejných a lidských práv je zásadní 
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podmínkou udržení míru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. doporučuje, aby EU zvýšila své 

úsilí o vyvinutí komplexnějšího přístupu k 

procesům demokratizace, v nichž svobodné 

a spravedlivé volby představují pouze 

jeden z aspektů, a na celém světě tak 

přispěla k posílení demokratických 

institucí a důvěry veřejnosti ve volební 

procesy; 

31. doporučuje, aby EU zvýšila své 

úsilí o vyvinutí komplexnějšího přístupu k 

procesům demokratizace, v nichž svobodné 

a spravedlivé volby, pluralita sdělovacích 

prostředků a rovnostářské přidělování 

času k projevu jednotlivým kandidátům 

jsou pouze některými z aspektů, a na 

celém světě tak přispěla k posílení 

demokratických institucí a důvěry 

veřejnosti ve volební procesy; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  318 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vítá osm volebních 

pozorovatelských misí a osm volebních 

misí odborníků, které EU v roce 2016 

zahájila po celém světě; zdůrazňuje 

skutečnost, že EU od roku 2015 zahájila 17 

volebních pozorovatelských misí a 23 

volebních misí odborníků; připomíná svůj 

vstřícný postoj k pokračující podpoře EU 

poskytované volebním procesům a k 

zajišťování volební podpory i asistence 

místním pozorovatelům; v této souvislosti 

vítá a plně podporuje činnost skupiny pro 

podporu demokracie a koordinaci voleb; 

32. vítá osm volebních 

pozorovatelských misí a osm volebních 

misí odborníků, které EU v roce 2016 

zahájila po celém světě; zdůrazňuje 

skutečnost, že EU od roku 2015 zahájila 

17 volebních pozorovatelských misí a 

23 volebních misí odborníků; připomíná 

svůj vstřícný postoj k pokračující podpoře 

EU poskytované volebním procesům a k 

zajišťování volební podpory i asistence 

místním pozorovatelům; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vítá osm volebních 

pozorovatelských misí a osm volebních 

misí odborníků, které EU v roce 2016 

zahájila po celém světě; zdůrazňuje 

skutečnost, že EU od roku 2015 zahájila 17 

volebních pozorovatelských misí a 23 

volebních misí odborníků; připomíná svůj 

vstřícný postoj k pokračující podpoře EU 

poskytované volebním procesům a k 

zajišťování volební podpory i asistence 

místním pozorovatelům; v této souvislosti 

vítá a plně podporuje činnost skupiny pro 

podporu demokracie a koordinaci voleb; 

32. vítá osm volebních 

pozorovatelských misí a osm volebních 

misí odborníků, které EU v roce 2016 

zahájila po celém světě; zdůrazňuje 

skutečnost, že EU od roku 2015 zahájila 

17 volebních pozorovatelských misí a 

23 volebních misí odborníků; připomíná 

svůj vstřícný postoj k pokračující podpoře 

EU poskytované volebním procesům; 

v této souvislosti vítá a plně podporuje 

činnost skupiny pro podporu demokracie 

a koordinaci voleb; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  320 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. podněcuje státy, aby prosazovaly 

zařazení výchovy k lidských právům do 

svých školských systémů, buď 

prostřednictvím osnov a výukových 

materiálů, nebo prostřednictvím politik a 

praktických postupů, které umožňují 

vytvářet prostředí, v nichž jsou 

respektována lidská práva; 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  321 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34b. doporučuje, aby při uplatňování 

úsporných opatření, která mají dopad na 

všeobecný přístup k vysoce kvalitním 

veřejným službám nebo mohou ohrozit 

systém sociálního zabezpečení, byla 

zabezpečena ekonomická, sociální a 

kulturní práva těch nejzranitelnějších 

skupin a aby byla tato opatření 

považována až za poslední možnost, aby 

respektovala zásady proporcionality a 

nediskriminace a zaručovala lidskou 

důstojnost; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  322 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34c. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 

aby byla lidská práva měla své místo v 

sociálních politikách, vzdělávání, 

zdravotnictví a bezpečnosti společně s 

přístupem ke zboží a službám, jako je voda 

a hygienizace; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  323 

Liliana Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 d (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34d. podněcuje ke sběru a analýze 

rozčleněných a exaktních statistických 

údajů o obyvatelstvu jako ke způsobu 

předcházení diskriminaci specifických 

skupin, a to ve spolupráci s vnitrostátními 

institucemi pro lidská práva a občanskou 

společností; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá přijetí výroční zprávy EU o 

lidských právech a demokracii ve světě v 

roce 2015; domnívá se, že výroční zpráva 

je nezbytným nástrojem kontroly, 

komunikace a diskuse týkající se politiky 

EU v oblasti lidských práv a demokracie ve 

světě; 

35. vítá přijetí výroční zprávy EU o 

lidských právech a demokracii ve světě v 

roce 2015; domnívá se, že výroční zpráva 

je nezbytným nástrojem kontroly, 

komunikace a diskuse týkající se politiky 

EU v oblasti lidských práv a demokracie ve 

světě a cenným nástrojem, který poskytuje 

komplexní přehled o prioritách a úsilí EU, 

ale i o výzvách, kterým v této oblasti čelí, a 

který slouží k nalezení dalších účinných 

způsobů jejich řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vítá přijetí výroční zprávy EU o 

lidských právech a demokracii ve světě v 

roce 2015; domnívá se, že výroční zpráva 

je nezbytným nástrojem kontroly, 

35. domnívá se, že výroční zpráva je 

nezbytným nástrojem kontroly, 

komunikace a diskuse týkající se politiky 

EU v oblasti lidských práv a demokracie ve 
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komunikace a diskuse týkající se politiky 

EU v oblasti lidských práv a demokracie ve 

světě; 

světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty s 

poslanci EP na dvou plenárních zasedáních 

ročně, jednou v době, kdy je představována 

výroční zpráva, a podruhé v reakci na jeho 

vlastní zprávu; připomíná, že písemné 

odpovědi také hrají významnou úlohu v 

interinstitucionálních vztazích, neboť 

umožňují systematickou a hloubkovou 

reakci na všechny body předložené 

Parlamentem; 

36. opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty 

s poslanci EP na dvou plenárních 

zasedáních ročně, jednou v době, kdy je 

představována výroční zpráva, a podruhé v 

reakci na jeho vlastní zprávu; připomíná, 

že je třeba vést průběžný dialog, 

konkrétně pokud jde o opatření přijatá v 

návaznosti na naléhavá usnesení 

Parlamentu o lidských právech; 
připomíná, že písemné odpovědi také hrají 

významnou úlohu v interinstitucionálních 

vztazích, neboť umožňují systematickou 

a hloubkovou reakci na všechny body 

předložené Parlamentem; žádá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku a ESVČ, aby věcně 

zodpovídaly otázky k písemnému 

zodpovězení a aby záležitosti týkající se 

lidských práv zařadily na program dialogu 

na nejvyšší úrovni s dotyčnými zeměmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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36. opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty s 

poslanci EP na dvou plenárních zasedáních 

ročně, jednou v době, kdy je představována 

výroční zpráva, a podruhé v reakci na jeho 

vlastní zprávu; připomíná, že písemné 

odpovědi také hrají významnou úlohu v 

interinstitucionálních vztazích, neboť 

umožňují systematickou a hloubkovou 

reakci na všechny body předložené 

Parlamentem; 

36. opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty 

s poslanci EP na dvou plenárních 

zasedáních ročně, jednou v době, kdy je 

představována výroční zpráva, a podruhé v 

reakci na jeho vlastní zprávu; připomíná, 

že písemné odpovědi také hrají významnou 

úlohu v interinstitucionálních vztazích, 

neboť umožňují systematickou 

a hloubkovou reakci na všechny body 

předložené Parlamentem, a přispívají tak k 

posilování účinné koordinace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty s 

poslanci EP na dvou plenárních zasedáních 

ročně, jednou v době, kdy je představována 

výroční zpráva, a podruhé v reakci na jeho 

vlastní zprávu; připomíná, že písemné 

odpovědi také hrají významnou úlohu v 

interinstitucionálních vztazích, neboť 

umožňují systematickou a hloubkovou 

reakci na všechny body předložené 

Parlamentem; 

36. důrazně opakuje své pozvání pro 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, aby se zúčastnila debaty 

s poslanci EP na dvou plenárních 

zasedáních ročně, jednou v době, kdy je 

představována výroční zpráva, a podruhé v 

reakci na jeho vlastní zprávu; připomíná, 

že písemné odpovědi také hrají významnou 

úlohu v interinstitucionálních vztazích, 

neboť umožňují systematickou 

a hloubkovou reakci na všechny body 

předložené Parlamentem; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  329 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 36a. znovu zdůrazňuje, že je rychle 

nadále přijímat adekvátní opatření v 

návaznosti na usnesení o případech 

porušování lidských práv, demokracie a 

právního státu, která EP přijal naléhavým 

postupem, 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. opakuje svůj názor, že přijetí 

strategického rámce EU a prvního akčního 

plánu EU pro lidská práva a demokracii v 

roce 2012 bylo pro Unii velkým milníkem, 

neboť lidská práva a demokracii umístilo 

do středu jejích vnějších vztahů; vítá nový 

akční plán pro lidská práva a demokracii na 

období 2015–2019, který Rada přijala v 

červenci 2015, a provedení přezkumu v 

polovině období v roce 2017; vyzývá 

místopředsedkyni Komise / vysokou 

představitelku, ESVČ, Komisi, Radu a 

členské státy, aby zajistily účinné a 

soudržné provádění stávajícího akčního 

plánu; zdůrazňuje, že by členské státy měly 

podávat zprávy o tom, jak plán provádějí; 

upozorňuje zejména na skutečnost, že je 

důležité zefektivnit a maximalizovat místní 

dopad nástrojů používaných na podporu 

dodržování lidských práv a demokracie ve 

světě; 

38. opakuje svůj názor, že přijetí 

strategického rámce EU a prvního akčního 

plánu EU pro lidská práva a demokracii 

v roce 2012 bylo pro Unii velkým 

milníkem, neboť lidská práva a demokracii 

umístilo do středu jejích vnějších vztahů; 

vítá nový akční plán pro lidská práva 

a demokracii na období 2015–2019, který 

Rada přijala v červenci 2015, a provedení 

přezkumu v polovině období v roce 2017; 

vyzývá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelku, ESVČ, Komisi, 

Radu a členské státy, aby zajistily účinné a 

soudržné provádění stávajícího akčního 

plánu, mimo jiné prostřednictvím skutečné 

spolupráce s organizacemi občanské 

společnosti; zdůrazňuje, že by členské 

státy měly podávat zprávy o tom, jak plán 

provádějí; upozorňuje zejména na 

skutečnost, že je důležité zefektivnit 

a maximalizovat místní dopad nástrojů 

používaných na podporu dodržování 

lidských práv a demokracie ve světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Georgios Epitideios 
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Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce; rozhodně zdůrazňuje, že by 

členské státy měly převzít větší 

odpovědnost za provádění akčního plánu a 

strategického rámce EU a využít je jako 

plán pro prosazování lidských práv a 

demokracie na dvoustranné i mnohostranné 

úrovni; 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce; rozhodně zdůrazňuje, že by 

členské státy měly převzít větší 

odpovědnost za provádění akčního plánu 

a strategického rámce EU a využít je jako 

plán pro prosazování lidských práv 

a demokracie na dvoustranné 

i mnohostranné úrovni; poznamenává, že 

ze zřejmých důvodů by měla být věnována 

pozornost tomu, aby nedocházelo k 

situacím, které by zanechávaly byť i 

záchvěv podezření, že jsou v členských 

státech EU porušována lidská práva;  

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce; rozhodně zdůrazňuje, že by 

členské státy měly převzít větší 

odpovědnost za provádění akčního plánu a 

strategického rámce EU a využít je jako 

plán pro prosazování lidských práv a 

demokracie na dvoustranné i mnohostranné 

úrovni; 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce, jakož i skutečná spolupráce s 

organizacemi občanské společnosti na 

místní, celostátní a mezinárodní úrovni; 

rozhodně zdůrazňuje, že by členské státy 

měly převzít větší odpovědnost za 

provádění akčního plánu a strategického 

rámce EU a využít je jako plán pro 

prosazování lidských práv a demokracie na 
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dvoustranné i mnohostranné úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce; rozhodně zdůrazňuje, že by 

členské státy měly převzít větší 

odpovědnost za provádění akčního plánu a 

strategického rámce EU a využít je jako 

plán pro prosazování lidských práv a 

demokracie na dvoustranné i mnohostranné 

úrovni; 

39. opakuje svůj názor, že má-li být v 

oblasti lidských práv a demokracie 

dosaženo soudržných a soustavných 

pokroků, je zapotřebí, aby mezi členskými 

státy a orgány EU existoval pevný 

konsenzus a fungovala posílená 

spolupráce; lituje toho, že členské státy 

nepřebírají větší odpovědnost za provádění 

akčního plánu a strategického rámce EU 

a nevyužívají je jako plán pro prosazování 

lidských práv a demokracie na dvoustranné 

i mnohostranné úrovni; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. je si vědom klíčové úlohy 

zvláštního zástupce EU pro lidská práva 

pana Lambrinidise při zviditelňování EU a 

zlepšování její úspěšnosti při ochraně a 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad po celém světě a 

zdůrazňuje jeho úlohu při prosazování 

důsledného a jednotného provádění 

politiky EU v oblasti lidských práv; vítá 

prodloužení mandátu zvláštního zástupce 

EU pro lidská práva do 28. února 2019 a 

40. je si vědom klíčové úlohy 

zvláštního zástupce EU pro lidská práva 

pana Lambrinidise při zviditelňování EU a 

zlepšování její úspěšnosti při ochraně a 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad po celém světě a 

zdůrazňuje jeho úlohu při prosazování 

důsledného a jednotného provádění 

politiky EU v oblasti lidských práv; vítá 

prodloužení mandátu zvláštního zástupce 

EU pro lidská práva do 28. února 2019 
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opakuje svůj požadavek, aby se z této 

funkce stal mandát stálý; doporučuje v 

tomto ohledu, aby bylo zvláštnímu zástupci 

EU svěřeno právo iniciativy, byl více 

viditelný na veřejnosti a měl k dispozici 

dostatečný počet zaměstnanců a 

odpovídající finanční zdroje, a mohl tak 

plně využívat svou pracovní kapacitu; 

a opakuje svůj požadavek, aby se z této 

funkce stal mandát stálý; doporučuje 

v tomto ohledu, aby bylo zvláštnímu 

zástupci EU svěřeno právo iniciativy, byl 

více viditelný na veřejnosti a měl 

k dispozici dostatečný počet zaměstnanců 

a odpovídající finanční zdroje, a mohl tak 

plně využívat svou pracovní kapacitu; dále 

zvláštnímu zástupci EU doporučuje, aby 

zvýšil transparentnost svých činností, 

plánů, zpráv o pokroku a přezkumů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  335 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. je si vědom klíčové úlohy 

zvláštního zástupce EU pro lidská práva 

pana Lambrinidise při zviditelňování EU a 

zlepšování její úspěšnosti při ochraně a 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad po celém světě a 

zdůrazňuje jeho úlohu při prosazování 

důsledného a jednotného provádění 

politiky EU v oblasti lidských práv; vítá 

prodloužení mandátu zvláštního zástupce 

EU pro lidská práva do 28. února 2019 a 

opakuje svůj požadavek, aby se z této 

funkce stal mandát stálý; doporučuje v 

tomto ohledu, aby bylo zvláštnímu zástupci 

EU svěřeno právo iniciativy, byl více 

viditelný na veřejnosti a měl k dispozici 

dostatečný počet zaměstnanců a 

odpovídající finanční zdroje, a mohl tak 

plně využívat svou pracovní kapacitu; 

40. je si vědom klíčové úlohy, kterou 

by mohl zastávat zvláštní zástupce EU pro 

lidská práva při zviditelňování EU a 

zlepšování její úspěšnosti při ochraně a 

prosazování lidských práv a 

demokratických zásad po celém světě, a 

zdůrazňuje jeho úlohu při prosazování 

důsledného a jednotného provádění 

politiky EU v oblasti lidských práv; vítá 

prodloužení mandátu zvláštního zástupce 

EU pro lidská práva do 28. února 2019 

a opakuje svůj požadavek, aby se z této 

funkce stal mandát stálý; doporučuje 

v tomto ohledu, aby bylo zvláštnímu 

zástupci EU svěřeno právo iniciativy, byl 

více viditelný na veřejnosti a měl větší 

politickou podporu, a mohl tak plně 

využívat svou pracovní kapacitu; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  336 

Ignazio Corrao 
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Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. lituje, že práce zvláštního zástupce 

EU pro lidská práva a její dopady mohou 

být částečně přístupné pouze 

prostřednictvím přezkumu výroční zprávy 

o stavu lidských práv, jeho účtu 

na Twitteru a dostupných projevů;zároveň 

lituje, že neexistují žádné oficiální 

informace o jeho činnosti a plánech, ani 

zprávy o pokroku a přezkumech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. konstatuje, že práce zvláštního 

zástupce EU pro lidská práva a její 

dopady mohou být částečně přístupné 

pouze prostřednictvím přezkumu výroční 

zprávy o stavu lidských práv, jeho účtu v 

sociálních médiích a dostupných 

projevů;navrhuje vynaložit úsilí s cílem 

zajistit větší transparentnost jeho činností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. plně podporuje strategie v oblasti 

lidských práv pro jednotlivé země, které 

41. plně podporuje strategie v oblasti 

lidských práv pro jednotlivé země, které 
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přizpůsobují činnost EU specifické situaci 

a potřebám v jednotlivých zemích; opakuje 

svou výzvu, aby byl poslancům EP 

poskytnut přístup k obsahu strategií; silně 

zdůrazňuje význam zohlednění strategií v 

oblasti lidských práv pro jednotlivé země 

na všech úrovních tvorby politik ve vztahu 

k jednotlivým třetím zemím; 

přizpůsobují činnost EU specifické situaci 

a potřebám v jednotlivých zemích; opakuje 

svou výzvu, aby byl poslancům EP 

poskytnut přístup k obsahu strategií; silně 

zdůrazňuje význam zohlednění strategií 

v oblasti lidských práv pro jednotlivé země 

na všech úrovních tvorby politik ve vztahu 

k jednotlivým třetím zemím; opakuje, že 

strategie v oblasti lidských práv pro 

jednotlivé země by měly odpovídat krokům 

EU, které mají být prováděny v každé zemi 

v závislosti na konkrétní situaci a měly by 

obsahovat měřitelné ukazatele pokroku a 

možnost úpravy v případě potřeby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. uznává, že dialogy o lidských 

právech se třetími zeměmi mohou být 

účinným nástrojem dvoustranné aktivity a 

spolupráce při prosazování a ochraně 

lidských práv; vítá zahájení dialogů o 

lidských právech s rostoucím počtem zemí; 

chválí zapojení občanské společnosti do 

přípravných rozhovorů a dále jej 

podporuje; opakovaně požaduje rozvoj 

komplexního mechanismu sledování a 

přezkumu fungování dialogů o lidských 

právech; 

43. uznává, že dialogy o lidských 

právech se třetími zeměmi mohou být 

účinným nástrojem dvoustranné aktivity 

a spolupráce při prosazování a ochraně 

lidských práv; vítá zahájení dialogů 

o lidských právech s rostoucím počtem 

zemí; naléhavě vyzývá ESVČ, aby 

zajistila, že součástí všech programů 

budou práva žen, a aby před každým 

dialogem i po jeho skončení systematicky 

vedla konzultační schůze s občanskou 

společností, včetně místní občanské 

společnosti; chválí zapojení občanské 

společnosti do přípravných rozhovorů a 

dále jej podporuje; opakovaně požaduje 

rozvoj komplexního mechanismu sledování 

a přezkumu fungování dialogů o lidských 

právech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  340 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že se EU zavázala k 

tomu, že lidská práva a demokracie budou 

v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU s 

vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření a 

politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 

44. připomíná, že se EU zavázala 

k tomu, že lidská práva a demokracie 

budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU 

s vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření 

a politika sousedství, SBOP, rozvojová 

a obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; zdůrazňuje, že tato 

zásada musí být uplatňována do písmene 

a nesmí se měnit ani obcházet s 

odůvodněním, že je to politicky nebo 

ekonomicky výhodné; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  341 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že se EU zavázala k 

tomu, že lidská práva a demokracie budou 

v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU s 

vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření a 

politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 

44. připomíná, že se EU zavázala 

k tomu, že lidská práva a demokracie 

budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU 

s vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření 

a politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

bezpečností politika, politika v oblasti boje 

proti terorismu, obchodní politika, 

migrační politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí, zejména 

prostřednictvím uplatňování podmínky 
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dodržování lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že se EU zavázala k 

tomu, že lidská práva a demokracie budou 

v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU s 

vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření a 

politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 

44. připomíná, že se EU zavázala 

k tomu, že lidská práva a demokracie 

budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU 

s vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření 

a politika sousedství, SBOP, rozvojová 

a obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí a také politiky ve 

věci migrace; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že se EU zavázala k 

tomu, že lidská práva a demokracie budou 

v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU s 

vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření a 

politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 

44. připomíná, že se EU zavázala 

k tomu, že lidská práva a demokracie 

budou v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU 

s vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření 

a politika sousedství, SBOP, politika v 

oblasti životního prostředí, rozvojová 

a obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. připomíná, že se EU zavázala k 

tomu, že lidská práva a demokracie budou 

v jejích vztazích se třetími zeměmi 

zaujímat ústřední místo; zdůrazňuje proto, 

že pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad musí být 

podporován v rámci všech politik EU s 

vnějším rozměrem, jako jsou rozšíření a 

politika sousedství, SBOP, rozvojová a 

obchodní politika a politika v oblasti 

justice a vnitřních věcí; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. připomíná, že nedílnou součástí 

společné zahraniční a bezpečností politiky 

(SZBP) EU jsou sankce;naléhavě vyzývá 

Radu, aby přijala sankce stanovené v 

evropských právních předpisech, bude-li 

to nutné ke splnění cílů SZBP, zejména s 

cílem chránit lidská práva a konsolidovat 

a podporovat demokracii, přičemž je 

nutné vyhnout se dopadu sankcí na civilní 

obyvatelstvo;požaduje, aby byly tyto 

sankce zaměřené na úředníky, kteří se 

dopouští porušování lidských práv, s cílem 

potrestat je za jejich zločiny a protiprávní 

jednání; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. vyzývá EU, aby hrála významnější 

a aktivnější úlohu při ochraně vnitřně 

vysídlených osob na celém světě, jakož i v 

zemích východního partnerství, a při 

pomoci těmto lidem, kterých je velký 

počet, s cílem umožnit jim dobrovolný, 

důstojný a bezpečný návrat, znovuusídlení 

či místní integraci, včetně pomoci při 

získávání ztracených nemovitostí či 

majetku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. bere na vědomí úsilí Komise o 

splnění svého závazku zařazovat 

ustanovení o lidských právech do svých 

posouzení dopadů týkajících se 

legislativních a nelegislativních návrhů, 

prováděcích opatření a obchodních dohod; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila 

kvalitu a komplexnost posouzení dopadů a 

zajistila, že donichbudou systematicky 

začleňovány otázky lidských práv; 

45. bere na vědomí úsilí Komise o 

splnění svého závazku zařazovat 

ustanovení o lidských právech do svých 

posouzení dopadů týkajících se 

legislativních a nelegislativních návrhů, 

prováděcích opatření a obchodních dohod; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila 

kvalitu a komplexnost posouzení dopadů 

a zajistila tedy, že do znění legislativních a 

nelegislativních návrhů budou 

systematicky začleňovány otázky lidských 

práv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. bere na vědomí úsilí Komise o 

splnění svého závazku zařazovat 

ustanovení o lidských právech do svých 

posouzení dopadů týkajících se 

legislativních a nelegislativních návrhů, 

prováděcích opatření a obchodních dohod; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila 

kvalitu a komplexnost posouzení dopadů a 

zajistila, že do nich budou systematicky 

začleňovány otázky lidských práv; 

45. bere na vědomí úsilí Komise o 

splnění svého závazku zařazovat 

ustanovení o lidských právech do svých 

posouzení dopadů týkajících se 

legislativních a nelegislativních návrhů, 

prováděcích opatření a obchodních a 

investičních dohod; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby zlepšila kvalitu a komplexnost 

posouzení dopadů a zajistila, že do nich 

budou systematicky začleňovány otázky 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. opakovaně vyjadřuje svou plnou 

podporu silnému odhodlání EU prosazovat 

pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad prostřednictvím 

spolupráce se strukturami OSN ajejích 

specializovaných agentur, Radou Evropy, 

Organizací pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě (OBSE) a Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

v souladu se články 21 a 220 SEU; 

46. opakovaně vyjadřuje svou plnou 

podporu silnému odhodlání EU prosazovat 

pokrok v oblasti lidských práv 

a demokratických zásad prostřednictvím 

spolupráce se strukturami OSN a jejími 

specializovanými agenturami, Radou 

Evropy, Organizací pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě (OBSE) 

a Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD), ale i s regionálními 

organizacemi, jako je Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN), Jihoasijské 

sdružení pro regionální spolupráci 

(SAARC), Africká unie, Liga arabských 

států atd., v souladu se články 21 a 220 

SEU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. opakovaně vyjadřuje svou plnou 

podporu silnému odhodlání EU prosazovat 

pokrok v oblasti lidských práv a 

demokratických zásad prostřednictvím 

spolupráce se strukturami OSN a jejích 

specializovaných agentur, Radou Evropy, 

Organizací pro bezpečnost a spolupráci v 

Evropě (OBSE) a Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

v souladu se články 21 a 220 SEU; 

46. opakovaně vyjadřuje svou plnou 

podporu odhodlání EU prosazovat pokrok 

v oblasti lidských práv a demokratických 

zásad prostřednictvím spolupráce se 

strukturami OSN a jejích specializovaných 

agentur, Radou Evropy, Organizací pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) 

a Organizací pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD) v souladu se články 21 

a 220 SEU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. zdůrazňuje, že EU musí vyčlenit 

dostatečné zdroje a zajistit odborné 

znalosti za účelem splnění ambiciózních 

cílů stanovených v novém akčním plánu, 

a to jak pokud jde o specializované lidské 

zdroje v delegacích a na ústředí, tak o 

dostupné finanční prostředky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. je znepokojen skutečností, že oběti 

porušování lidských práv čelí obrovským 

překážkám, pokud jde o přístup ke 

spravedlnosti a dosažení nápravy;nabádá 

EU a její členské státy, aby převedly 

veškeré povinnosti související s lidskými 

právy do svých vnitrostátních předpisů a 

aby zaručily, že dotyčné osoby budou mít 

k dispozici účinné právní cesty a dostupné 

způsoby pro obhajobu svých lidských práv 

na místní úrovni;domnívá se, že 

odpovídající náprava v případě porušení 

lidských práv je zásadní ukazatel toho, zda 

dotyčná země dodržuje mezinárodní 

povinnosti v oblasti lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. pověřuje svého předsedu, aby 

předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i 

místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci 

EU pro lidská práva, vládám a 

parlamentům členských států, Radě 

bezpečnosti OSN, generálnímu 

tajemníkovi OSN, předsedovi 70. zasedání 

Valného shromáždění OSN, předsedovi 

Rady OSN pro lidská práva, vysoké 

komisařce OSN pro lidská práva a 

vedoucím delegací EU. 

48. pověřuje svého předsedu, aby 

předal tuto výroční zprávu Radě, Komisi, 

jakož i místopředsedkyni Komise, vysoké 

představitelce Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci 

EU pro lidská práva, vládám a 

parlamentům členských států, Radě 

bezpečnosti OSN, generálnímu 

tajemníkovi OSN, předsedovi 70. zasedání 

Valného shromáždění OSN, předsedovi 

Rady OSN pro lidská práva, vysoké 

komisařce OSN pro lidská práva a 

vedoucím delegací EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Hans-Olaf Henkel 
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Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. domnívá se, že nedostatečně silné 

propojení mezi nevládními organizacemi 

činnými v oblasti lidských práv a podniky 

ve třetích zemích maří úsilí EU o 

prosazování demokracie a lidských práv, 

které by jinak bylo posilováno 

prostřednictvím místní 

odpovědnosti;zdůrazňuje, že dohody mezi 

organizacemi činnými v oblasti lidských 

práv a obchodními organizacemi by 

umožnily místním aktérům účinně chránit 

lidská práva, a přispívaly by tak k 

budování silnější občanské 

společnosti;zdůrazňuje, že takové dohody 

by optimalizovaly finanční a provozní 

náklady místních nevládních organizací v 

oblasti lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48b. domnívá se, že EU by v rámci 

svých dialogů se třetími zeměmi v oblasti 

lidských práv měla věnovat zvláštní 

pozornost překážkám bránícím účinnému 

uplatňování mezinárodních povinností 

týkajících se lidských práv:vysoké úrovni 

neformálnosti (nízké úrovni kodifikace), 

neúčinným vládním inspekcím, 

neúčinnému soudnímu systému, 

neúčinným mechanismům pro stížnosti, 

nízkému povědomí veřejnosti o lidských 

právech, nízké informovanosti o přístupu 

k opravným prostředkům a vysoké úrovni 

korupce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48c. zdůrazňuje, že rozsáhlé porušování 

lidských práv a základních svobod 

vyžaduje, aby EU a její členské státy 

přijaly ještě rozhodnější a koordinovanější 

závazek;opakuje, že je třeba více 

spolupracovat na jednotlivých úrovních 

správy s cílem zaručit, aby prosazování 

demokracie a lidských práv splňovalo cíle 

soudržnosti a jednotnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48d. je si vědom mimořádného 

významu moderních informačních a 

komunikačních technologií při 

prosazování a ochraně lidských práv po 

celém světa a nápravě v případě jejich 

porušování a vyzývá orgány EU a členské 

státy, aby využívaly své informační kanály 

a v rámci svých specifických rámců a 

pravomocí systematicky zdůrazňovaly 

postoj EP k jednotlivým otázkám týkajícím 

se lidských práv a zároveň přispívaly k 

účinnosti a viditelnosti společného úsilí 

EU; 

Or. en 

 


