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Predlog spremembe  200 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

kot so etnične, jezikovne in verske 

manjšine, osebe LGBTI, invalidi, ženske, 

otroci, prosilci za azil in migranti, ki so še 

posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; poudarja, da je treba okrepiti 

prepoznavanje in podpiranje posebnih 

potreb oseb, ki so ranljive z več vidikov, 

na primer prosilci za azil iz skupine 

LGBTI ter invalidi, ki pripadajo etničnim 

ali verskim manjšinam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 
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prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; poudarja, da imajo skupnosti 

etničnih in jezikovnih manjšin posebne 

potrebe in da jim je treba zagotoviti polni 

dostop in enako obravnavo na vseh 

področjih gospodarskega, socialnega, 

političnega in kulturnega življenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebnoobčutljiveza politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam 

in domorodnim ljudstvom, ki so še 

posebno občutljivi za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine, in je zaskrbljen zaradi dejstva, 

ki ga obsoja, da se etnična vprašanja 

izkoriščajo v številnih konfliktih, da bi se 

upravičilo nasilje in vneslo razkol med 

prebivalstvom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  203 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene;poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; poudarja, da imajo 

etnične in verske manjšine polno pravico 

do političnega udejstvovanja, in ugotavlja, 

da so številne osebe slabo politično 

zastopane oziroma sploh niso in jih 

revščina zelo prizadene;  poudarja, da bi 

morala EU okrepiti prizadevanja za 

izkoreninjenje kršitev človekovih pravic, 

katerih žrtve so manjšine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  204 

Kati Piri 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

manjšine; 

15. izraža globoko zaskrbljenost, da 

diskriminacija še vedno grozi manjšinam, 

ki so še posebno občutljive za politične, 

gospodarske, okoljske in z delom povezane 

spremembe in motnje; ugotavlja, da so 

številne osebe slabo politično zastopane 

oziroma sploh niso in jih revščina zelo 

prizadene; poudarja, da bi morala EU 

okrepiti prizadevanja za izkoreninjenje 

kršitev človekovih pravic, katerih žrtve so 

etnične, verske in spolne manjšine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk) 
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Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. opozarja, da notranje razseljene 

osebe po vsem svetu, zlasti v državah 

vzhodnega partnerstva, pomenijo resen 

izziv razmeram na področju človekovih 

pravic v teh državah in po vsem svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 

ZN o pravicah invalidov; znova opozarja, 

kako pomembno je, da države članice in 

institucije EU to konvencijo učinkovito 

izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 

splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; poziva EU, naj v svoje politike 

zunanjega delovanja in razvojne pomoči 

vključi boj proti diskriminaciji na podlagi 

invalidnosti; 

16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 

ZN o pravicah invalidov; znova opozarja, 

kako pomembno je, da države članice in 

institucije EU to konvencijo učinkovito 

izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 

splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; poudarja, da invalidnost ljudem 

ne jemlje človekovega dostojanstva, ki 

zajema dolžnost države, da jih zaščiti pred 

prezgodnjo smrtjo; obsoja politike, ki 

spodbujajo predrojstveno presejanje, da bi 

prekinili nosečnost, kadar bi utegnili biti 

otroci invalidi ali imeti življenjsko 

nenevarno kromosomsko napako; 

poudarja, da se v teh politikah skriva 

zastrašujoča reakcija evgenične 

ideologije, saj sporočajo osebam, ki so se 

rodile s takšno ali drugačno napako in 

zahtevajo posebno pozornost, da niso 

vredne življenja; poziva EU, naj v svoje 

politike zunanjega delovanja in razvojne 
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pomoči vključi boj proti diskriminaciji na 

podlagi invalidnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 

ZN o pravicah invalidov; znova opozarja, 

kako pomembno je, da države članice in 

institucije EU to konvencijo učinkovito 

izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 

splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; poziva EU, naj v svoje politike 

zunanjega delovanja in razvojne pomoči 

vključi boj proti diskriminaciji na podlagi 

invalidnosti; 

16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 

ZN o pravicah invalidov (UNCRPD); 

znova opozarja, kako pomembno je, da 

države članice in institucije EU to 

konvencijo učinkovito izvajajo, in poziva k 

nadaljnji podpori za proces ratifikacije in 

izvajanja UNCRPD v državah, ki tega še 

niso storile; zlasti poudarja, da je treba 

načelo splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; pozdravlja vključitev pravic 

invalidov v novo evropsko soglasje o 

razvoju; poziva EU, naj v svoje politike 

zunanjega delovanja in razvojne pomoči 

vključi boj proti diskriminaciji na podlagi 

invalidnosti; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 16. pozdravlja ratifikacijo Konvencije 
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ZN o pravicah invalidov; znova opozarja, 

kako pomembno je, da države članice in 

institucije EU to konvencijo učinkovito 

izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 

splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; poziva EU, naj v svoje politike 

zunanjega delovanja in razvojne pomoči 

vključi boj proti diskriminaciji na podlagi 

invalidnosti; 

ZN o pravicah invalidov; znova opozarja, 

kako pomembno je, da države članice in 

institucije EU to konvencijo učinkovito 

izvajajo; zlasti poudarja, da je treba načelo 

splošne dostopnosti in vse pravice 

invalidov verodostojno vključiti v vse 

ustrezne politike EU, vključno z razvojnim 

sodelovanjem, pri čemer poudarja 

preskriptivno in horizontalno naravo tega 

vprašanja; poziva EU, naj v svoje politike 

zunanjega delovanja in razvojne pomoči 

vključi boj proti diskriminaciji na podlagi 

diagnosticirane invalidnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; vendar pa ugotavlja, 

da je dialog o človekovih pravicah za 

spremljanje teh določb še vedno 

organiziran priložnostno in kot odziv na 

posamezne primere in da so predhodne 

priprave na dialog omejene, naknadni 

ukrepi pa negotovi; zato poziva Evropsko 

komisijo, naj v okviru pogajanj o 

sporazumu, ki bo nasledil Sporazum iz 

Cotonouja, uvede bolj strukturiran in 

strateški pristop k dialogu o človekovih 

pravicah, tako da se ustanovijo stalni 

medparlamentarni odbori po vzoru 

odborov, vključenih v pridružitvene 

sporazume EU, ki bodo pooblaščeni za 
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spremljanje izvajanja bistvenih elementov 

določb, da se preseže pristop na podlagi 

izrednih razmer ter vzpostavi celovitejši in 

bolj sistematičen dialog; ima pozitivno 

stališče do sistema preferencialov GSP+ 

kot sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; 

pričakuje, da bo Komisija Parlamentu in 

Svetu poročala o statusu njegove 

ratifikacije; znova opozarja, kako 

pomembno je pravilno izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; kljub temu opozarja, 

da te določbe niso bile uvedene v 

sporazume o prosti trgovini s tretjimi 

državami, saj so ti sporazumi v nekaterih 

primerih celo privedli do kršitev temeljnih 

ekonomskih in socialnih pravic, zlasti do 

siromašenja zadevnega prebivalstva in do 

prilaščanja virov s strani nadnacionalnih 

podjetij; med drugim meni, da 

potrebujemo mehanizme za predhodni 

nadzor, ki bi se uporabljali pred 

sklenitvijo okvirnega sporazuma in s 

katerimi bi bila – kot temeljna značilnost 

sporazuma – pogojena njegova sklenitev, 
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ter mehanizme za naknadni nadzor s 

konkretnimi posledicami za kršenje 

omenjenih določb, ki bi vključevale tudi 

prekinitev sporazuma; meni, da je treba 

poleg teh določb vzpostaviti še nove oblike 

sodelovanja, ki bi omogočale gospodarski 

in socialni razvoj tretjih držav na podlagi 

potreb prebivalstva; znova opozarja, kako 

pomembno je pravilno izvajanje vodilnih 

načel ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  211 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

17. znova izraža podporo 

sistematičnemu uvajanju določb o 

človekovih pravicah v vse mednarodne 

sporazume med EU in tretjimi državami, 

tudi trgovinske in naložbene, in poudarja, 

da je treba uporabiti te določbe in vanje 

vključiti pritožbeni mehanizem; poziva 

Komisijo, naj učinkovito in sistematično 

spremlja izvajanje teh določb ter 

Parlamentu redno poroča o spoštovanju 

človekovih pravic v partnerskih državah; 

ima pozitivno stališče do sistema 

preferencialov GSP+ kot sredstva za 

spodbujanje učinkovitega izvajanja 

27 najpomembnejših mednarodnih 

konvencij o človekovih pravicah in 

delovnih standardih; poudarja pa, da v 

številnih državah, ki imajo status GSP+, 

poročajo o ponavljajočih se kršitvah 

temeljnih delovnih standardov, vendar to 

ne vodi k preiskavi ali začasni 

razveljavitvi preferencialov; poziva k 

dejanskemu uveljavljanju GSP+, ki bi ga 
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bilo treba izvajati vzporedno s preglednim 

mehanizmom poročanja in financiranjem 

nadzora, ki bi ga opravljala civilna 

družba; pričakuje, da bo Komisija 

Parlamentu in Svetu poročala o napredku, 

ki so ga upravičenke do GSP+ dosegle na 

področju svojih obveznosti v okviru tega 

sistema;  znova opozarja, kako pomembno 

je pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

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

Björk, Tanja Fajon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; opozarja, da je treba vse 

človekove pravice obravnavati kot 

enakovredne, nedeljive, medsebojno 

odvisne in povezane; poziva Komisijo, naj 

učinkovito in sistematično spremlja 

izvajanje teh določb ter Parlamentu redno 

poroča o spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  213 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

17. znova izraža velik pomen uvedbe 

zavezujočih določb o človekovih pravicah 

v mednarodne sporazume med EU in 

tretjimi državami, skupaj s posebnimi 

mehanizmi za sankcije in nadzor; poziva 

Komisijo, naj učinkovito in sistematično 

spremlja izvajanje teh določb ter 

Parlamentu redno poroča o spoštovanju 

človekovih pravic v partnerskih državah; 

ima pozitivno stališče do sistema 

preferencialov GSP+ kot sredstva za 

spodbujanje učinkovitega izvajanja 

27 najpomembnejših mednarodnih 

konvencij o človekovih pravicah in 

delovnih standardih; pričakuje, da bo 

Komisija Parlamentu in Svetu poročala o 

statusu njegove ratifikacije; znova 

opozarja, kako pomembno je pravilno 

izvajanje vodilnih načel ZN o podjetništvu 

in človekovih pravicah; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  214 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 

17. znova izraža podporo uvajanju 

določb o človekovih pravicah v 

mednarodne sporazume med EU in tretjimi 

državami; poziva Komisijo, naj učinkovito 

in sistematično spremlja izvajanje teh 
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določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah; 

določb ter Parlamentu redno poroča o 

spoštovanju človekovih pravic v 

partnerskih državah; ima pozitivno stališče 

do sistema preferencialov GSP+ kot 

sredstva za spodbujanje učinkovitega 

izvajanja 27 najpomembnejših 

mednarodnih konvencij o človekovih 

pravicah in delovnih standardih; pričakuje, 

da bo Komisija Parlamentu in Svetu 

poročala o statusu njegove ratifikacije; 

znova opozarja, kako pomembno je 

pravilno izvajanje vodilnih načel ZN o 

podjetništvu in človekovih pravicah ter 

izrekanje kazni za nespoštovanje; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  215 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. ponovno poziva EU in države 

članice, naj konstruktivno sodelujejo pri 

delu medvladne delovne skupine 

Združenih narodov o nadnacionalnih in 

drugih podjetjih; poudarja, kako 

pomembno je, da vse države, tudi države 

članice EU, v celoti izvajajo vodilna 

načela Združenih narodov o podjetništvu 

in človekovih pravicah, zlasti v zvezi s 

tretjim stebrom o dostopu do pravnih 

sredstev; poziva EU in njene države 

članice, naj zagotovijo, da bodo dejavnosti 

vseh podjetij, vključno z evropskimi, ki 

delujejo v tretjih državah, popolnoma 

usklajene z mednarodnimi standardi na 

področju človekovih pravic, med drugim 

tudi tako, da posredno ali neposredno ne 

prispevajo k njihovim kršitvam; poziva 

Komisijo, naj ustanovi medinstitucionalno 

projektno skupino o podjetništvu in 
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človekovih pravicah ter preuči pobudo o 

dolžnosti skrbnega ravnanja na ravni EU; 

prav tako znova poudarja pomen 

spodbujanja družbene odgovornosti 

podjetij in vodilne vloge evropskih podjetij 

pri spodbujanju mednarodnih standardov 

podjetništva in človekovih pravic, kar je 

čedalje bolj pomembno, če želimo, da bi 

globalne vrednostne verige prispevale h 

krepitvi glavnih mednarodnih delovnih, 

okoljskih in socialnih standardov ter 

pomenile priložnost za trajnostni napredek, 

zlasti v državah v razvoju 

Or. en 

 

Predlog spremembe  216 

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

Björk, Tanja Fajon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; poudarja, da bi morala 

biti evropska podjetja zgled dobre prakse 

ter med zaposlenimi in vzdolž navpičnih 

in vodoravnih vrednostnih verig 

uveljavljati enako obravnavo in primerno 

podporo za ženske in manjšine, na primer 

etnične, jezikovne in verske manjšine, 

osebe LGBTI, invalide, otroke, prosilce za 

azil in migrante; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 
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in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prinašajo tako 

priložnosti kot izzive za trajnostni 

napredek, zlasti v državah v razvoju; 

poziva EU, naj pri zagotavljanju 

ustreznega, poštenega, preglednega in 

trajnostnega upravljanja globalnih 

vrednostnih verig prevzame dejavnejšo 

vlogo in ublaži vse negativne učinke na 

človekove pravice, vključno z ogrožanjem 

pravic delavcev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  218 

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

Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Petras Auštrevičius, 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; poudarja pa, da bi bilo 

treba v primeru kršitev človekovih pravic s 

strani podjetij žrtvam zagotoviti učinkovit 

dostop do pravnih sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic, med drugim tudi tako, 

da v celoti sodelujejo pri pripravi in 
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glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

izvajanju zavezujoče pogodbe pod 

okriljem ZN; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  220 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. poziva EU in njene države članice, 

naj zagotovijo, da bodo dejavnosti vseh 

podjetij, vključno z evropskimi, ki delujejo 

v tretjih državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic in ne bodo neposredno 

prispevale h kršitvi teh standardov; prav 

tako znova poudarja pomen spodbujanja 

družbene odgovornosti podjetij in vodilne 

vloge evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  221 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostno rast in blaginjo, 

pošteno in pravično trgovino ter 

spodbujanje človekovih pravic, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  222 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

18. poziva EU in države članice, naj 

sprejmejo konkretne ukrepe, da bi bile 

dejavnosti vseh podjetij, vključno z 

evropskimi, ki delujejo v tretjih državah, 

popolnoma usklajene z mednarodnimi 

standardi na področju človekovih pravic; 

prav tako znova poudarja pomen 

spodbujanja družbene odgovornosti 

podjetij in vodilne vloge evropskih podjetij 

pri spodbujanju mednarodnih standardov 

podjetništva in človekovih pravic; poziva 

EU in države članice, naj sprejmejo 

konkretne ukrepe, da bodo globalne 

vrednostne verige prispevale h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 
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državah v razvoju; in socialnih standardov ter pomenile 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

18. znova poudarja dejstvo, da bi 

morale biti dejavnosti vseh podjetij, 

vključno z evropskimi, ki delujejo v tretjih 

državah, popolnoma usklajene z 

mednarodnim pravom na področju 

človekovih pravic; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene 

odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju 

mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; priznava, da globalne 

vrednostne verige prispevajo h krepitvi 

glavnih mednarodnih delovnih, okoljskih 

in socialnih standardov ter pomenijo 

priložnost za trajnostni napredek, zlasti v 

državah v razvoju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. ponovno odločno obsoja 

nezadostno ukrepanje Komisije v odziv na 

resolucijo o odgovornosti gospodarskih 
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družb za hude kršitve človekovih pravic v 

tretjih državah, ki je bila sprejeta z veliko 

večino v Evropskem parlamentu pred več 

kot enim letom; odločno obsoja dejstvo, da 

je Komisija prezrla številne zaporedne 

zahteve Evropskega parlamenta, vključno 

z vprašanjem za ustni odgovor, posebnimi 

vprašanji v okviru strukturiranega 

dialoga med Odborom za razvoj in 

komisarjem ter dopisom, ki sta ga 

podpisala dva predsednika odbora in je bil 

naslovljen na generalnega sekretarja 

Komisije; odločno poudarja svojo željo za 

konkretno izvajanje številnih predlogov 

iz omenjene resolucije in sicer v obliki 

zavezujočih pravil, da se tako preide od 

besed k dejanjem; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  225 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju 

z Evropsko službo za zunanje delovanje 

vzpostavi okvir, v katerem bo lahko 

Evropska investicijska banka (EIB) vsako 

leto poročala o skladnosti svojih operacij 

zunaj EU s splošnimi načeli iz člena 21 

PEU, ki usmerjajo zunanje delovanje 

Unije, strateškim okvirom EU ter 

akcijskim načrtom za človekove pravice in 

demokracijo; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bodo projekti, ki jih podpira 

EIB, v skladu s politiko in zavezami EU 

na področju človekovih pravic; poziva 

EIB, naj svojo politiko o socialnih 

standardih nadalje razvija v politiko 

človekovih pravic na področju bančništva; 

poziva jo, naj v svoje ocene projektov 
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vključi primerjalna merila za človekove 

pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. pozdravlja potekajoča pogajanja o 

zavezujočem instrumentu o 

nadnacionalnih družbah in drugih 

podjetjih v zvezi s človekovimi pravicami 

poziva Komisijo in države članice, naj 

dejavno sodelujejo na teh pogajanjih in 

prevzamejo vodilno vlogo ter prispevajo k 

pripravi konkretnih predlogov, vključno z 

dostopom do pravnih sredstev, vsa svoja 

prizadevanja pa naj usmerijo v zagotovitev 

pozitivnega izida in spodbujanje 

trgovinskih partnerjev k sodelovanju v 

enaki meri; v tem okviru poziva Komisijo, 

naj premisli o možnosti obsežne obvezne 

primerne skrbnosti, tudi na svetovni 

ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva države, naj pri lastninjenju 

osnovnih storitev in dobrin, kot so voda, 

komunalne storitve, izobraževanje, 

zdravstveno varstvo in varnost, ne 
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zanemarjajo svojih obveznosti v zvezi z 

zakonodajo o človekovih pravicah in 

zagotovijo neodvisen nadzor nad 

odgovornimi podjetji; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  228 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. odločno poziva Komisijo, naj začne 

izvajati zakonodajne postopke, s katerimi 

bo številne predloge iz resolucije o 

odgovornosti gospodarskih družb za hude 

kršitve človekovih pravic v tretjih državah, 

vključno z vzpostavitvijo primernih 

mehanizmov sodnega varstva za žrtve in 

pravil za učinkovito urejanje vprašanj, ki 

se nanašajo na uporabo navideznih 

podjetij s strani oseb, ki so odgovorne za 

hude kršitve človekovih pravic, da bi se 

izognile odgovornosti, spremenila v 

zavezujoča pravila; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  229 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vso svojo politično moč za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vso svojo politično moč za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 
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proti človeštvu, naj se odzivajo učinkovito 

in usklajeno, ko se taki zločini zgodijo, in 

uporabijo vsa potrebna sredstva, da 

odgovorne osebe privedejo pred sodišče, 

ter pomagajo žrtvam in podprejo postopke 

stabilizacije in sprave; poziva mednarodno 

skupnost, naj vzpostavi instrumente, ki 

lahko skrajšajo čas med opozorilom in 

odzivom, da bi preprečila pojav, ponoven 

pojav in stopnjevanje nasilnih konfliktov, 

kot je sistem za zgodnje opozarjanje EU; 

proti človeštvu, naj se odzivajo učinkovito 

in usklajeno, ko se taki zločini zgodijo, in 

uporabijo vsa potrebna sredstva, da 

odgovorne osebe privedejo pred sodišče, 

tudi z uporabo načela splošne sodne 

pristojnosti, ter pomagajo žrtvam in 

podprejo postopke stabilizacije in sprave; 

poziva mednarodno skupnost, naj 

vzpostavi instrumente, ki lahko skrajšajo 

čas med opozorilom in odzivom, da bi 

preprečila pojav, ponoven pojav in 

stopnjevanje nasilnih konfliktov, kot je 

sistem za zgodnje opozarjanje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vso svojo politično moč za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 

proti človeštvu, naj se odzivajo učinkovito 

in usklajeno, ko se taki zločini zgodijo, in 

uporabijo vsa potrebna sredstva, da 

odgovorne osebe privedejo pred sodišče, 

ter pomagajo žrtvam in podprejo postopke 

stabilizacije in sprave; poziva mednarodno 

skupnost, naj vzpostavi instrumente, ki 

lahko skrajšajo čas med opozorilom in 

odzivom, da bi preprečila pojav, ponoven 

pojav in stopnjevanje nasilnih konfliktov, 

kot je sistem za zgodnje opozarjanje EU; 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vso svojo politično moč za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 

proti človeštvu, naj se odzivajo mirno, 

učinkovito in usklajeno, ko se taki zločini 

zgodijo, in uporabijo vsa potrebna sredstva, 

da odgovorne osebe privedejo pred 

sodišče, ter pomagajo žrtvam in podprejo 

postopke stabilizacije in sprave; poziva 

mednarodno skupnost, naj vzpostavi 

instrumente, ki lahko skrajšajo čas med 

opozorilom in odzivom, da bi preprečila 

pojav, ponoven pojav in stopnjevanje 

nasilnih konfliktov, kot je sistem za 

zgodnje opozarjanje EU; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  231 
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Janusz Korwin-Mikke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vso svojo politično moč za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 

proti človeštvu, naj se odzivajo učinkovito 

in usklajeno, ko se taki zločini zgodijo, in 

uporabijo vsa potrebna sredstva, da 

odgovorne osebe privedejo pred sodišče, 

ter pomagajo žrtvam in podprejo postopke 

stabilizacije in sprave; poziva mednarodno 

skupnost, naj vzpostavi instrumente, ki 

lahko skrajšajo čas med opozorilom in 

odzivom, da bi preprečila pojav, ponoven 

pojav in stopnjevanje nasilnih konfliktov, 

kot je sistem za zgodnje opozarjanje EU; 

19. poziva EU in države članice, naj 

uporabijo vsa svoja politična sredstva za 

preprečevanje vseh dejanj, ki bi jih lahko 

označili za genocid, vojni zločin ali zločin 

proti človeštvu, naj se odzivajo učinkovito 

in usklajeno, ko se taki zločini zgodijo, in 

uporabijo vsa potrebna sredstva, da 

odgovorne osebe privedejo pred sodišče, 

ter pomagajo žrtvam in podprejo postopke 

stabilizacije in sprave; poziva mednarodno 

skupnost, naj vzpostavi instrumente, ki 

lahko skrajšajo čas med opozorilom in 

odzivom, da bi preprečila pojav, ponoven 

pojav in stopnjevanje nasilnih konfliktov, 

kot je sistem za zgodnje opozarjanje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poziva EU, naj zagotovi podporo 

organizacijam (vključno z nevladnimi 

organizacijami, organizacijami za 

preiskave na podlagi odprtih virov ter 

iraško in sirsko civilno družbo), ki 

digitalno ali drugače zbirajo, hranijo in 

ščitijo dokaze za zločine, ki jih v Iraku in 

Siriji zagreši katera koli stran, vpletena v 

konflikt, z namenom poenostaviti 

mednarodni kazenski pregon; 

Or. en 
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Predlog spremembe  233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19b. je zaskrbljen, ker YouTube v 

sklopu odstranjanja teroristične vsebine 

in propagande s platforme briše 

videoposnetke, ki dokazujejo morebitne 

vojne zločine v Siriji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19c. izraža resno zaskrbljenost zaradi 

uničevanja objektov kulturne dediščine v 

Siriji, Iraku, Jemnu in Libiji; ugotavlja, 

da se od 38 ogroženih objektov kulturne 

dediščine 22 nahaja na Bližnjem vzhodu; 

podpira dejavnosti programa za kulturno 

dediščino in njegove dejavnosti 

ugotavljanja dejstev v Siriji in Iraku v 

zvezi z uničevanjem arheološke in 

kulturne dediščine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 d (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19d. pozdravlja prizadevanja EU, da bi 

podprla vzpostavitev mednarodnega, 

nepristranskega in neodvisnega 

mehanizma, s katerim želi OZN pomagati 

pri preiskavi resnih zločinov v Siriji; 

poudarja, da je treba podoben mehanizem 

vzpostaviti tudi v Iraku; poziva EU in 

države članice, naj prispevajo sredstva za 

vzpostavitev tega mehanizma, če tega še 

niso storile; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; poudarja, da 

boj proti terorizmu ne more biti zares 

uspešen, dokler se ne prekinejo trgovinski 

sporazumi in politični odnosi z državami, 

ki financirajo terorizem; obsoja prodajo 

orožja tem državam s strani nekaterih 
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držav članic in zato zahteva prekinitev teh 

sporazumov in sodni pregon podjetij, ki 

neposredno ali posredno financirajo 

terorizem; obsoja vsakršno izkoriščanje 

boja proti terorizmu, ki vodi do kršitev 

temeljnih pravic; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; opozarja, da je Evropski 

parlament v resoluciji o humanitarni krizi 

v Iraku in Siriji, zlasti v okviru Islamske 

države, razmere, ki jih trpijo verske 

manjšine na ozemlju, ki je pod nadzorom 

ISIS/Daiš, opredelil kot genocid;  
poudarja, da bi morale EU in njene države 

članice podpirati sodni pregon pripadnikov 

nedržavnih skupin, kot je ISIS/Daiš, s 

prizadevanjem za soglasje v Varnostnem 

svetu Združenih narodov, da se 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili državni akterji, kot sta sirski 

režim v Siriji in koalicija pod vodstvom 

Saudove Arabije v Jemnu, ter nedržavni 

akterji, kot so med drugim Boko Haram v 

Nigeriji, ISIS/Daiš v Siriji, Iraku in Libiji 

ter hutijski uporniki v Jemnu; je zgrožen 

nad velikim obsegom zagrešenih zločinov, 

vključno z umori, mučenjem, posilstvi, 

suženjstvom in spolnim suženjstvom, 

novačenjem otrok vojakov, prisilnimi 

verskimi spreobrnitvami in sistematičnimi 

poboji verskih manjšin, vključno s 

kristjani, jazidi in drugimi; poudarja, da bi 

morale EU in njene države članice 

podpirati sodni pregon pripadnikov 

nedržavnih skupin, kot je ISIS/Daiš, s 

prizadevanjem za soglasje v Varnostnem 

svetu Združenih narodov, da se 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 
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zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost ali zagotovi, da 

bo za pravico poskrbljeno v obliki 

priložnostnih sodišč ali splošne sodne 

pristojnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  240 

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

Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Petras Auštrevičius, 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili državni in nedržavni akterji, kot 

so med drugim Boko Haram v Nigeriji, 

ISIS/Daiš v Siriji in Iraku ter hutijski 

uporniki v Jemnu; je zgrožen nad velikim 

obsegom zagrešenih zločinov, vključno z 

umori, mučenjem, posilstvi kot vojnim 

orožjem, suženjstvom in spolnim 

suženjstvom, novačenjem otrok vojakov, 

prisilnimi verskimi spreobrnitvami in 

sistematičnimi poboji verskih manjšin, 

vključno s kristjani, jazidi in drugimi; 

poudarja, da bi morale EU in njene države 

članice podpirati sodni pregon državnih 

akterjev, pa tudi pripadnikov nedržavnih 

skupin, kot je ISIS/Daiš, s prizadevanjem 
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podeli ustrezna pristojnost; za soglasje v Varnostnem svetu Združenih 

narodov, da se Mednarodnemu 

kazenskemu sodišču podeli ustrezna 

pristojnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

manjšin, vključno z etničnimi, jezikovnimi 

in verskimi manjšinami, osebami LGBTI, 

invalidi, ženskami in otroki; poudarja, da 

bi morale EU in njene države članice 

podpirati sodni pregon pripadnikov 

nedržavnih skupin, kot je ISIS/Daiš, s 

prizadevanjem za soglasje v Varnostnem 

svetu Združenih narodov, da se 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  242 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnim 

"čiščenjem" in poboji verskih manjšin, 

vključno s kristjani, jazidi in drugimi; 

poudarja, da bi morale EU in njene države 

članice podpirati sodni pregon pripadnikov 

nedržavnih skupin, kot je ISIS/Daiš, z 

zahtevo v Varnostnem svetu Združenih 

narodov, da se Mednarodnemu 

kazenskemu sodišču podeli ustrezna 

pristojnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji in ISIS/Daiš v Siriji in 

Iraku; je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 

20. odločno obsoja grozotne zločine in 

kršitve človekovih pravic, ki so jih 

zagrešili nedržavni akterji, kot sta Boko 

Haram v Nigeriji ter Daiš v Siriji in Iraku; 

je zgrožen nad velikim obsegom 

zagrešenih zločinov, vključno z umori, 

mučenjem, posilstvi, suženjstvom in 

spolnim suženjstvom, novačenjem otrok 

vojakov, prisilnimi verskimi 

spreobrnitvami in sistematičnimi poboji 

verskih manjšin, vključno s kristjani, jazidi 

in drugimi; poudarja, da bi morale EU in 

njene države članice podpirati sodni pregon 

pripadnikov nedržavnih skupin, kot je 
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ISIS/Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

Daiš, s prizadevanjem za soglasje v 

Varnostnem svetu Združenih narodov, da 

se Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

podeli ustrezna pristojnost; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  244 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. izraža solidarnost z žrtvami vojne, 

ki jo vodi Saudova Arabija v Jemnu, v njej 

pa nezaslišano in množično trpijo civilisti, 

zlasti otroci; obsoja zatiranje večine 

državljanov v Bahrajnu, ki poteka na 

pobudo Saudove Arabije, zatiranje žensk 

in zagovornikov človekovih pravic v sami 

Saudovi Arabiji ter vlogo, ki jo imajo 

sredstva te države pri širjenju vahabizma 

in skrajne ekstremistične ideologije, iz 

katere se napajajo teroristične skupine in 

organizacije po vsem svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. ponovno kar najostreje obsoja 

zločine sirskega režima nad lastnim 

prebivalstvom in koalicije pod vodstvom 

Saudove Arabije nad prebivalci Jemna; 

poziva k bolj vodilni vlogi EU pri 

prizadevanju za konec nasilja s pogajanji 
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in pri zagotavljanju, da bodo storilci 

hudodelstev privedeni pred sodišče; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  246 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. obsoja kršitve človekovih pravic v 

Severni Koreji, na Filipinih in drugod, pa 

tudi preganjanje in umore Rohingejcev v 

Mjanmaru; opozarja, da so države 

obvezane spoštovati načelo nevračanja; 

Or. et 

 

Predlog spremembe  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20b. meni, da je izvoz v Saudovo 

Arabijo neskladen vsaj z merilom 2 glede 

vpletenosti države v hude kršitve 

humanitarnega prava, kot so jih določili 

pristojni organi OZN; ponavlja svoj poziv 

z dne 26. februarja 2016, da je treba 

nujno uvesti embargo na orožje proti 

Saudovi Arabiji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  248 

Barbara Lochbihler 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

odpravo nekaznovanosti za grozodejstva; 

poziva EU in države članice, naj dosledno 

podpirajo preglede, preiskave in sklepe 

Mednarodnega kazenskega sodišča ter 

sprejmejo ukrepe za preprečevanje in 

učinkovito odzivanje na primere 

nepripravljenosti za sodelovanje z 

Mednarodnim kazenskim sodiščem; 

ponovno poziva EU in države članice, naj 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču 

namenijo zadostna sredstva; pozdravlja, 

da so se 6. julija 2016 predstavniki EU in 

Mednarodnega kazenskega sodišča sestali 

v Bruslju v okviru 2. okrogle mize EU-

MKS, ki je omogočila, da ustrezni 

uslužbenci Mednarodnega kazenskega 

sodišča in institucij EU določijo skupna 

področja interesa, izmenjajo informacije o 

ustreznih dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

poziva Skupščino držav pogodbenic, naj 

sprejme spremembe iz Kampale o 

kaznivem dejanju agresije, in spodbuja 

države članice EU, naj spremenijo člen 83 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, da 

bi na seznam kaznivih dejanj, za katera 

ima EU pristojnost, dodale 

„grozodejstva“; pozdravlja, da so se 

6. julija 2016 predstavniki EU in 

Mednarodnega kazenskega sodišča sestali 

v Bruslju v okviru 2. okrogle mize EU-

MKS, ki je omogočila, da ustrezni 

uslužbenci Mednarodnega kazenskega 

sodišča in institucij EU določijo skupna 

področja interesa, izmenjajo informacije o 

ustreznih dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  250 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

odločno obsoja vse poskuse, da bi se 

spodkopala njegova legitimnost in 

neodvisnost, ter poziva EU in njene države 

članice, naj redno sodelujejo s tem 

sodiščem, da bi podprle njegove preiskave 

in odločitve z namenom, da se konča 

nekaznovanje mednarodnih zločinov; 
pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. pt 
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Predlog spremembe  251 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

odločno obsoja vse poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti ali 

neodvisnosti ter poziva EU in države 

članice, naj dosledno podpirajo 

preverjanja, preiskave in odločitve MKS, 

da bi naredili konec nekaznovanosti za 

najhujše mednarodne zločine; pozdravlja, 

da so se 6. julija 2016 predstavniki EU in 

Mednarodnega kazenskega sodišča sestali 

v Bruslju v okviru 2. okrogle mize EU-

MKS, ki je omogočila, da ustrezni 

uslužbenci Mednarodnega kazenskega 

sodišča in institucij EU določijo skupna 

področja interesa, izmenjajo informacije o 

ustreznih dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

odločno obsoja vse poskuse 

spodkopavanja njegove legitimnosti ali 

neodvisnosti ter poziva EU in države 

članice, naj dosledno podpirajo 

preverjanja, preiskave in odločitve MKS, 

da bi naredili konec nekaznovanosti za 

najhujše mednarodne zločine; pozdravlja, 

da so se 6. julija 2016 predstavniki EU in 

Mednarodnega kazenskega sodišča sestali 

v Bruslju v okviru 2. okrogle mize EU-

MKS, ki je omogočila, da ustrezni 

uslužbenci Mednarodnega kazenskega 

sodišča in institucij EU določijo skupna 

področja interesa, izmenjajo informacije o 

ustreznih dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; poziva 

EU in njene države članice, naj na 

nobenem področju ne sodelujejo z 

državami, za voditelje katerih je 

Mednarodno kazensko sodišče odredilo 

nalog za prijetje, in naj z njimi nimajo 

diplomatskih odnosov; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  254 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; meni, da bi morale 

Komisija, Evropska služba za zunanje 

delovanje in države članice še naprej 

spodbujati tretje države k ratifikaciji in 

uporabi Rimskega statuta; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  255 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

pozdravlja, da so se 6. julija 2016 

predstavniki EU in Mednarodnega 

kazenskega sodišča sestali v Bruslju v 

okviru 2. okrogle mize EU-MKS, ki je 

omogočila, da ustrezni uslužbenci 

Mednarodnega kazenskega sodišča in 

institucij EU določijo skupna področja 

interesa, izmenjajo informacije o ustreznih 

dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

21. ponavlja, da popolnoma podpira 

Mednarodno kazensko sodišče, Rimski 

statut, tožilstvo, pooblastilo tožilca, da 

deluje na lastno pobudo, in napredek pri 

sprožanju novih preiskav, ki so bistvene za 

boj proti nekaznovanju za grozodejstva; 

poudarja, da je bistvenega pomena, da 

države sodelujejo pri aretaciji oseb, ki jih 

išče Mednarodno kazensko sodišče, ne 

glede na njihov status;  pozdravlja, da so 

se 6. julija 2016 predstavniki EU in 

Mednarodnega kazenskega sodišča sestali 

v Bruslju v okviru 2. okrogle mize EU-

MKS, ki je omogočila, da ustrezni 

uslužbenci Mednarodnega kazenskega 

sodišča in institucij EU določijo skupna 

področja interesa, izmenjajo informacije o 

ustreznih dejavnostih in zagotovijo boljše 

sodelovanje med obema stranema; z 

globokim obžalovanjem opozarja na 

nedavna obvestila o odstopu od Rimskega 

statuta, kar predstavlja izziv glede dostopa 

žrtev do sodnega varstva, dejanje pa bi bilo 

treba odločno obsoditi; znova poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

imenuje posebnega predstavnika EU za 

mednarodno humanitarno pravo in 

mednarodno pravosodje s pooblastili za 

spodbujanje in zastopanje zaveze EU za 

boj proti nekaznovanju in Mednarodnega 

kazenskega sodišča v vseh zunanjih 

politikah EU ter vključevanje vanje; 

Or. et 

 

Predlog spremembe  256 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva EU in njene države članice, 

naj sprejmejo skupno stališče o kaznivem 

dejanju agresije in spremembah iz 

Kampale, ter poziva EU, naj prevzame 

vodilno vlogo pri globalnih prizadevanjih 

v podporo ratifikaciji Rimskega statuta in 

sprememb iz Kampale ter vzpostavitvi 

pristojnosti Sodišča za kaznivo dejanje 

agresije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

še vedno prisotne nekaznovanosti za 

kršitve mednarodnega prava po vsem 

svetu ter poziva EU in njene države 

članice, naj podprejo mehanizme OZN za 

odgovornost in glasujejo v prid vseh 

resolucij o odgovornosti v mednarodnih 

forumih OZN, tudi v Svetu za človekove 

pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  258 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

še vedno prisotne nekaznovanosti za 

kršitve mednarodnega prava po vsem 

svetu ter poziva EU in njene države 

članice, naj podprejo mehanizme OZN za 

odgovornost in dosledno podpirajo vse 

resolucije o odgovornosti v mednarodnih 

forumih OZN, tudi v Svetu za človekove 

pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  259 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da bi morala EU okrepiti 

prizadevanja za spodbujanje pravne države 

in neodvisnosti sodstva na večstranski in 

dvostranski ravni; spodbuja EU, naj podpre 

pravično izvajanje sodne oblasti po vsem 

svetu s podporo procesom zakonodajnih in 

institucionalnih reform v tretjih državah; 

poleg tega spodbuja delegacije EU in 

veleposlaništva držav članic, naj 

sistematično spremljajo sojenja, da bi 

spodbudili neodvisnost sodstva; 

22. poziva EU, naj okrepi prizadevanja 

za spodbujanje pravne države in 

neodvisnosti sodstva na večstranski in 

dvostranski ravni kot temeljnih načel za 

utrditev demokracije; spodbuja EU, naj 

podpre pravično izvajanje sodne oblasti po 

vsem svetu s podporo procesom 

zakonodajnih in institucionalnih reform v 

tretjih državah; poleg tega spodbuja 

delegacije EU in veleposlaništva držav 

članic, naj sistematično spremljajo sojenja, 

da bi spodbudili neodvisnost sodstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  260 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 



 

PE610.682v01-00 44/100 AM\1134429SL.docx 

SL 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. odločno obsoja ustrahovanje in 

nasilje proti pravnim strokovnjakom, kot 

so sodniki, javni tožilci in 

odvetniki;odločno poudarja ključni 

pomen neodvisnosti sodstva, 

nepristranskosti tožilstva in 

nedotakljivosti brezpogojne pravice do 

obrambe;zlasti obsoja nasilje in 

ustrahovanje, ki ga izvaja država, ter 

poziva EU in države članice, naj v okviru 

svojih mednarodnih odnosov spodbujajo 

ta temeljni vidik demokracije in pravne 

države; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  261 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom prosilcev za 

azil, beguncev in migrantov, ki so žrtve 

hudih kršitev človekovih pravic, 

konfliktov, preganjanja, napak pri 

upravljanju ter mrež, ki se ukvarjajo z 

nezakonitim priseljevanjem, trgovino z 

ljudmi in tihotapstvom; poudarja, da se je 

treba nujno spopasti s temeljnimi vzroki 

migracijskih tokov, torej da je treba 

obravnavati zunanjo razsežnost begunske 

krize, med drugim z iskanjem trajnostnih 

rešitev za konflikte v našem sosedstvu z 

razvijanjem sodelovanja in partnerstva z 

vpletenimi tretjimi državami, pri tem pa 

upoštevati pomen zagotavljanja 

spoštovanja človekovih pravic v teh 

državah; poudarja potrebo po celovitem 

pristopu k migracijam, ki bo temeljil na 

človekovih pravicah, ter poziva EU, naj še 
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naprej sodeluje z Združenimi narodi, 

regionalnimi organizacijami, vladami in 

nevladnimi organizacijami; medtem poziva 

države članice, naj spoštujejo in v celoti 

izvedejo sprejet skupni evropski azilni 

sveženj in skupno migracijsko 

zakonodajo, zlasti za zaščito ranljivih 

prosilcev za azil, kot so ženske in osebe 

LGBTI, pred nasiljem, diskriminacijo in 

ponovno travmatizacijo med azilnim 

procesom; poziva države članice, naj 

priznajo, da je treba pri določanju, ali je 

država „varna“, upoštevati posebno 

ranljivost oseb LGBTI, in to vključijo v 

odločitve o vlogah, namestitvah v državah 

in izgonu; poziva, naj se posebne 

zdravstvene potrebe brezpogojno 

zadovoljijo v celotnem migracijskem in 

azilnem procesu, zlasti za posebej ranljivo 

prebivalstvo, vključno z ženskami ter 

transseksualci in interseksualci in 

invalidi; poziva EASO, naj za države 

članice zagotovi ustrezno usposabljanje, 

da bi omogočil primerne in razumne 

postopke; poziva države članice, naj 

priznajo spolno identiteto 

transsseksualnih prosilcev za azil, ki so že 

v azilnih postopkih; poziva države članice, 

naj sodelujejo pri programih za preselitev, 

ki omogočajo združitev družine in 

odobritev humanitarnih vizumov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 
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napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

revščine, nasilne represije, napak pri 

upravljanju ter mrež, ki se ukvarjajo z 

nezakonitim priseljevanjem, trgovino z 

ljudmi in tihotapstvom, pri čemer imajo 

številne javne osebe posredno ali 

neposredno odgovornost; obsoja 

dramatično povečanje števila smrtnih 

žrtev v Sredozemskem morju; poudarja, da 

se je treba resnično spopasti s temeljnimi 

vzroki migracijskih tokov, torej da je treba 

obravnavati zunanjo razsežnost begunske 

krize, med drugim z iskanjem trajnostnih 

rešitev za konflikte v našem sosedstvu z 

razvijanjem sodelovanja in partnerstva z 

vpletenimi tretjimi državami ter tudi 

podeliti humanitarne vizume in si 

prizadevati za zakonite poti za migrante; 

poudarja neusklajenost politik EU in zlasti 

obsoja pogojevanje pomoči za nekatere 

države s sporazumi o ponovnem sprejemu; 
opozarja, da potrebujemo celovit pristop k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj okrepi 

sodelovanje z Združenimi narodi, 

regionalnimi organizacijami, vladami in 

nevladnimi organizacijami; meni, da 

postavljanje ograj ali zidov še zdaleč ne 

moti ekonomskega modela tihotapcev in 

trgovcev z ljudmi, temveč prispeva h 

krepitvi njihovih dejavnosti tihotapljenja 

ljudi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  263 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 



 

AM\1134429SL.docx 47/100 PE610.682v01-00 

 SL 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

je globoko zaskrbljen zaradi trpljenja 

notranje razseljenih oseb, tudi v 

vzhodnem sosedstvu EU, ki še vedno ne 

morejo uveljavljati svoje temeljne pravice 

do vrnitve domov oziroma kraj izvora; 
poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo 

razsežnost begunske krize, med drugim z 

iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte v 

našem sosedstvu z razvijanjem 

sodelovanja in partnerstva z vpletenimi 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, nasilja, 

preganjanja, napak pri upravljanju, 

revščine ter mrež, ki se ukvarjajo z 

nezakonitim priseljevanjem, trgovino z 

ljudmi in tihotapstvom; z zaskrbljenostjo 

opozarja na poročila o sistematičnih 

kršitvah človekovih pravic beguncev v 

državah članicah EU in sosednjih 

državah; izraža resno zaskrbljenost nad 

osupljivim številom pogrešanih 

migrantskih otrok brez spremstva; poziva 
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tretjimi državami; poudarja potrebo po 

celovitem pristopu k migracijam, ki bo 

temeljil na človekovih pravicah, ter poziva 

EU, naj še naprej sodeluje z Združenimi 

narodi, regionalnimi organizacijami, 

vladami in nevladnimi organizacijami; 

države članice, naj absolutno prednost 

namenijo polnemu delovanju sistemov za 

preselitev in združitev družine; poziva 

države članice, naj hitro ponovno 

združitev mladoletnikov brez spremstva z 

družinskimi člani v EU in ustrezno pomoč 

vsem drugim uvrstijo povsem na vrh 

seznama prednostnih nalog; poudarja 

potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poziva EU in njene države članice, naj 

zagotovijo humanitarno pomoč na 

področjih izobraževanja, namestitve, 

zdravstva in drugih humanitarnih 

namenov, ki pomagajo beguncem kar 

najbližje domačim državam in 

pripomorejo k njihovi vrnitvi tja; poudarja 
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potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  266 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami in vladami; poudarja, da je 

treba sodelovati z nevladnimi 

organizacijami, ki ne smejo nadomestiti ali 

ovirati državnih organov pri izpolnjevanju 

njihovih nalog; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  267 
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Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, 

preganjanja, napak pri upravljanju ter 

mrež, ki se ukvarjajo z nezakonitim 

priseljevanjem, trgovino z ljudmi in 

tihotapstvom; poudarja, da se je treba 

nujno spopasti s temeljnimi vzroki 

migracijskih tokov, torej da je treba 

obravnavati zunanjo razsežnost begunske 

krize, med drugim z iskanjem trajnostnih 

rešitev za konflikte v našem sosedstvu z 

razvijanjem sodelovanja in partnerstva z 

vpletenimi tretjimi državami; poudarja 

potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost s prosilci za azil in migranti, ki 

so na svoji poti v Evropo žrtve hudih in 

vedno številnejših kršitev človekovih 

pravic; poudarja, da se je treba nujno 

spopasti s temeljnimi vzroki migracijskih 

tokov, torej da je treba obravnavati zunanjo 

razsežnost begunske krize, med drugim z 

iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte v 

našem sosedstvu, ki bodo skladne z 

mednarodnim pravom; poudarja potrebo 

po celovitem pristopu k migracijam, ki bo 

temeljil na človekovih pravicah, ter 

poziva EU, naj še naprej sodeluje z 

Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 
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trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu; poudarja potrebo po celovitem 

pristopu k migracijam, ki bo temeljil na 

človekovih pravicah, ter poziva EU, naj še 

naprej sodeluje z Združenimi narodi, 

regionalnimi organizacijami, vladami in 

nevladnimi organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, 

preganjanja, napak pri upravljanju ter 

mrež, ki se ukvarjajo z nezakonitim 

priseljevanjem, trgovino z ljudmi in 

tihotapstvom; poudarja, da se je treba 

nujno spopasti s temeljnimi vzroki 

migracijskih tokov, torej da je treba 

obravnavati zunanjo razsežnost begunske 

krize, med drugim z iskanjem trajnostnih 

rešitev za konflikte v našem sosedstvu z 

razvijanjem sodelovanja in partnerstva z 

vpletenimi tretjimi državami; poudarja 

potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

vse številnejših kršitev človekovih pravic 

migrantov in prosilcev za azil, med 

katerimi je vse več žensk, na njihovi poti v 

Evropo; poudarja, da je treba poiskati 

dolgoročne rešitve v zvezi s spoštovanjem 

človekovih pravic in dostojanstvom, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 
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Or. pt 

 

Predlog spremembe  270 

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

Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Petras Auštrevičius, 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu z razvijanjem sodelovanja in 

partnerstva z vpletenimi tretjimi državami; 

poudarja potrebo po celovitem pristopu k 

migracijam, ki bo temeljil na človekovih 

pravicah, ter poziva EU, naj še naprej 

sodeluje z Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

23. izraža globoko zaskrbljenost in 

solidarnost z velikim številom beguncev in 

migrantov, ki so žrtve hudih kršitev 

človekovih pravic, konfliktov, preganjanja, 

napak pri upravljanju ter mrež, ki se 

ukvarjajo z nezakonitim priseljevanjem, 

trgovino z ljudmi in tihotapstvom; 

poudarja, da se je treba nujno spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo razsežnost 

begunske krize, med drugim z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte v našem 

sosedstvu, med drugim z razvijanjem 

sodelovanja in partnerstva z vpletenimi 

tretjimi državami; poudarja potrebo po 

celovitem pristopu k migracijam, ki bo 

temeljil na človekovih pravicah, ter 

poziva EU, naj še naprej sodeluje z 

Združenimi narodi, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi 

organizacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  271 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 23a. se zaveda, da bi moralo biti 

partnerstvo in sodelovanje s ključnimi 

državami izvora, tranzita in namembnimi 

državami še naprej prednostna naloga, in 

poudarja, da se je treba spopasti s 

temeljnimi vzroki migracijskih tokov, torej 

da je treba obravnavati zunanjo 

razsežnost begunske krize, med drugim z 

iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte v 

našem sosedstvu z razvijanjem 

sodelovanja in partnerstva z vpletenimi 

tretjimi državami; vendar obsoja poskus 

prenesti odgovornosti držav članic na 

tretje države; obžaluje izjavo EU in 

Turčije o migracijah ter poskus, da bi to 

izjavo ponovili v zvezi z drugimi tretjimi 

državami, kot je Libija; obsoja ukrepe, 

dogovorjene na vrhunskem srečanju v 

Valletti, in instrumentalizacijo procesa iz 

Kartuma za financiranje represivnih 

režimov, kot na primer v Etiopiji, Eritreji 

in Sudanu, pod pretvezo zmanjševanja 

migracij v Evropo; meni, da ta zgrešena 

politika krši načela EU glede človekovih 

pravic in ogroža kakršno koli zunanjo 

politiko, namenjeno spodbujanju 

človekovih pravic, pravne države in 

razvojnih ciljev tisočletja, ter je 

dolgoročno protiproduktivna, kar vodi v 

začaran krog zlorab in zatiranja, ki bodo 

okrepili vzroke, zaradi katerih ljudje 

bežijo iz svoje države; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. znova poziva EU, naj zagotovi, da 

bodo vsi sporazumi o sodelovanju na 
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področju migracij in ponovnem sprejemu 

z državami, ki niso članice EU, 

popolnoma skladni z mednarodnim 

pravom človekovih pravic, begunskim in 

pomorskim pravom, zlasti Konvencijo o 

statusu beguncev; vztraja, da je treba 

vključiti predhodno oceno ter nadzorne 

mehanizme, da bi ocenili učinek 

sodelovanja s tretjimi državami na 

področju migracij na človekove pravice; v 

zvezi s tem poziva EU, naj poveča 

preglednost in zagotovi parlamentarni in 

demokratični nazor nad temi sporazumi; 

poudarja, da je treba odpraviti povezavo 

med razvojnim sodelovanjem in 

sodelovanjem pri upravljanju ponovnega 

sprejema ali migracij; vztraja, da je treba 

človekove pravice vključiti v vse dejavnosti 

Frontexa in jih spremljati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poudarja, da samo odgovori, ki 

temeljijo na načelu solidarnosti in 

na globalni strategiji, ki spodbuja varno 

in zakonito migracijo ter v celoti spoštuje 

človekove pravice in temeljne vrednote, 

lahko zagotovijo rešitve v zvezi s 

svetovnim razvojem migracijskih gibanj in 

begunske drame; poziva EU in njene 

države članice, naj spodbujajo mir ter 

podpirajo in spodbujajo mirovne procese 

in dialog po svetu ter ne sodelujejo pri 

vojaških operacijah; poudarja, da na 

področju migracij potrebujemo celovito 

strategijo, ki bo temeljila na človekovih 

pravicah in upoštevala tudi humanitarno 

in razvojna pomoč; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poudarja, da je treba za 

preprečitev trgovine z migranti in 

njihovega tihotapljenja vzpostaviti varne 

humanitarne koridorje, da bi omogočili 

vložitev vloge za mednarodno zaščito pred 

odhodom, in sicer v namenskih uradih, ki 

bi jih Evropska unija ustanovila po 

sklenitvi dvostranskega sporazuma s tretjo 

državo, v begunskih taboriščih v državah, 

ki so sosede konfliktnih držav, ali v uradih 

delegacij EU ali diplomatskih 

predstavništev držav članic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva EU in države članice, naj 

vzpostavijo popolno preglednost, kar 

zadeva sredstva, namenjena tretjim 

državam za sodelovanje na področju 

migracij, in naj zagotovijo, da takšno 

sodelovanje ne bi neposredno ali posredno 

koristilo varnostnim, policijskim in 

pravosodnim sistemom, vpletenim v 

kršenje človekovih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23b. poziva EU in njene države članice, 

naj upoštevajo preganjanja in 

diskriminacijo, s katerimi se soočajo 

migranti; poudarja, da pojma varne 

države in varne države izvora ne bi smela 

preprečevati individualne obravnave 

prošenj za azil; je zaskrbljen zaradi vse 

številnejših pogajanj o ponovnem 

sprejemu in vračanju; ob tem poziva k 

prekinitvi izvajanja vseh sporazumov o 

ponovnem sprejemu, sklenjenih z 

državami, ki ne spoštujejo človekovih 

pravic; poziva države članice, naj 

spoštujejo načelo nevračanja v države, v 

katerih bi bila življenja in svoboda 

migrantov ogrožena; zahteva, da se 

vloge migrantov, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, obravnavajo v vseh 

okoliščinah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23b. svari pred instrumentalizacijo 

zunanje politike EU kot „upravljanja 

migracij“ in poudarja, da mora vsak 

poskus sodelovanja s tretjimi državami na 

področju migracij spremljati izboljšanje 

razmer na področju človekovih pravic v 
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teh državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23c. poziva EU in njene države članice, 

naj podpišejo sporazume o mobilnosti, ki 

spodbujajo izmenjave spretnosti in znanj, 

ne glede na njihovo raven, vključno z 

najnižjo; zahteva vzpostavitev programov 

za stalno in obvezno preselitev, ki 

omogočajo ponovno združitev družine in 

odobritev humanitarnih vizumov ter 

dajejo možnost, da oseba vstopi v tretjo 

državo in v njej vloži prošnjo za azil; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23d. zavrača vsak poskus 

eksternalizacije migracijske politike 

Evropske unije; zavrača vsak sporazum, 

ki ne zagotavlja zaščite beguncev in 

spoštovanja temeljnih pravic migrantov; 

obsoja ustanovitev in izvajanje nujnega 

skrbniškega sklada za stabilnost in 

odpravljanje temeljnih vzrokov za 

nezakonite migracije in razseljene osebe v 

Afriki, ki se v veliki meri financira iz 

Evropskega razvojnega sklada (ERS), in 
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zaradi razširitve procesa iz Rabata na 

države Afriškega roga, katerih vlade so 

obsodili Mednarodno kazensko sodišče ali 

ZN, oziroma proces iz Kartuma; poziva k 

oceni in spremljanju teh mehanizmov in 

skladov ter podobnih sporazumov, kot je 

izjava EU in Turčije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 e (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23e. ponovno poudarja načelo pravice 

do prebivanja v družini, ter poziva EU in 

njene države članice, naj storijo vse, kar 

lahko, da zagotovijo, da se ta pravica 

spoštuje po vsem svetu; v zvezi s tem 

poziva k sodelovanju s tretjimi državami 

in k ocen sistemov pomoči za migrante in 

prosilce za azil; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 f (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23f. poziva k spoštovanju pravic 

migrantov, ne glede na njihov status, 

zlasti v sporazumih s tretjimi državami, ki 

morajo biti v skladu z mednarodnim 

pravom, in spodbuja sprejetje ustrezne 

zakonodaje, tudi na področju azila, kar 

zlasti pomeni, da se zgolj nezakonitega 
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prečkanja meje ne sme obravnavati kot 

razloga za zaporno kazen; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  282 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. meni, da bi moralo biti razvojno 

sodelovanje tesno povezano s 

spodbujanjem človekovih pravic in 

demokratičnih načel; v zvezi s tem 

spominja na izjavo Združenih narodov, da 

brez pristopa, ki temelji na človekovih 

pravicah, ni mogoče v celoti uresničiti 

razvojnih ciljev; spominja tudi na zavezo 

EU, da bo podprla partnerske države in pri 

tem upoštevala njihovo razvitost in njihov 

napredek na področju človekovih pravic in 

demokracije; 

24. meni, da bi moralo biti razvojno 

sodelovanje tesno povezano s 

spodbujanjem človekovih pravic in 

demokratičnih načel, vključno s pravno 

državo in dobrim upravljanjem; v zvezi s 

tem spominja na izjavo Združenih narodov, 

da brez pristopa, ki temelji na človekovih 

pravicah, ni mogoče v celoti uresničiti 

razvojnih ciljev; spominja tudi na 

zavezo EU, da bo podprla partnerske 

države in pri tem upoštevala njihovo 

razvitost in njihov napredek na področju 

človekovih pravic in demokracije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva EU in njene države članice, 

naj povečajo finančno podporo za 

humanitarno in razvojno pomoč; 

obžaluje, da večina držav članic EU ni 

dosegla cilja 0,7 % BND za uradno 

razvojno pomoč, kar je v nasprotju z 

zavezami, sprejetimi pred 45 leti, in da so 
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nekatere svoj delež za razvojno pomoč 

celo znižale; vztraja, da se razvojna pomoč 

ne bi smela uporabljati v okviru 

migracijske politike; poziva Unijo in njene 

države članice, naj v razvojno pomoč ne 

vključujejo finančnih sredstev, 

uporabljenih za sprejem beguncev ali 

migrantov ali za politike nadzora oziroma 

vračanja migrantov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  284 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. želi spomniti, da drugo merilo 

Skupnega stališča 944/2008/SZVP države 

članice zavezuje k preučitvi vsakega 

dovoljenja za izvoz orožja glede na to, 

kako namembna država spoštuje 

človekove pravice; obžaluje številne 

primere, v katerih države članice niso 

upoštevale tega merila; poziva k reformi 

procesa ocene projektov izvoza orožja, 

zlasti z uvedbo ocene tveganja na podlagi 

splošnega položaja v državi, s čimer bi se 

uvedlo previdnostno načelo; priporoča 

tudi začetek razprav o razširitvi drugega 

merila, da bi vključili kazalnike 

demokratičnega upravljanja, ki bi lahko 

pomagali določiti dodatne zaščitne ukrepe 

pred neželenimi negativnimi posledicami 

izvoza orožja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Ignazio Corrao 
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Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poudarja temeljni pomen boja 

proti korupciji v vseh oblikah, da se 

zagotovijo pravna država, demokracija in 

spoštovanje človekovih pravic; ostro 

obsoja vsakršno prakso ali ravnanje, ki 

tovrstne prakse sprejema tudi, ko jih 

izvajajo politiki in podjetja EU; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  286 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24b. želi spomniti na zavezo iz 

akcijskega načrta EU za človekove 

pravice in demokracijo, ki so ga sprejeli 

Komisija, ESZD in Svet, glede 

oblikovanja in izvajanja – do leta 2017 – 

politike primerne skrbnosti za 

zagotavljanje, da je podpora EU 

varnostnim silam, kot je program za 

krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in 

razvoju, v skladu s politikami EU na 

področju človekovih pravic in prispeva k 

njihovemu izvajanju ter je v skladu s 

spodbujanjem, varstvom ter 

uveljavljanjem mednarodnega prava 

človekovih pravic in mednarodnega 

humanitarnega prava, kot je ustrezno; 

Or. en 
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Predlog spremembe  287 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24c. želi spomniti na svojo resolucijo z 

dne 27. februarja 2014 o uporabi 

oboroženih brezpilotnih letal;izraža 

močno zaskrbljenost zaradi uporabe 

oboroženih brezpilotnih letal zunaj 

mednarodnega pravnega okvira;poziva 

EU, naj nujno razvije pravno zavezujoč 

okvir za uporabo oboroženih brezpilotnih 

letal, da bi zagotovili, da države članice – 

v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi – 

ne bodo zagrešile nezakonitih načrtnih 

ubojev ali olajšale takšnih ubojev s strani 

drugih držav;prav tako poziva Komisijo, 

naj Parlament ustrezno obvešča o uporabi 

sredstev EU za vse raziskovalne in 

razvojne projekte, povezane z izgradnjo 

brezpilotnih letal;poziva, naj se izvedejo 

ocene učinka na človekove pravice v zvezi 

z nadaljnjimi projekti razvoja brezpilotnih 

letal;poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj prepove 

razvoj, proizvodnjo in uporabo popolnoma 

avtonomnega orožja, ki omogoča izvedbo 

napadov brez človeškega posredovanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

črtano 
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pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh 

smernic, tudi z usposabljanjem osebja EU 

v tretjih državah; obžaluje, da je 

homoseksualnost v 72 državah še vedno 

kaznivo dejanje in da je v 13 od teh držav 

zanjo zagrožena smrtna kazen, ter meni, 

da nasilje nad posamezniki zaradi njihove 

spolne usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  289 

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

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh smernic, 

tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih 

državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

človekovih pravic oseb LGBTI v skladu s 

smernicami EU o tem; poziva k izvajanju 

teh smernic v celoti, tudi z usposabljanjem 

osebja EU v tretjih državah; obžaluje, da je 

homoseksualnost v 72 državah še vedno 

kaznivo dejanje in da je v 13 od teh držav 

zanjo zagrožena smrtna kazen, ter meni, da 

nasilje nad posamezniki zaradi njihove 

spolne usmerjenosti, spolne identitete ali 

značilnosti, kot so prisilna razkritja, 

zločini iz sovraštva in sovražni govor v 

spletu in zunaj njega, korektivna posilstva 

ter pohabljanje spolnih organov 

interseksualcev, ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  290 

Ramona Nicole Mănescu 
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Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh smernic, 

tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih 

državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s 

smernicami EU o tem; priporoča izvajanje 

teh smernic, tudi z usposabljanjem 

osebja EU v tretjih državah; obžaluje, da je 

homoseksualnost v 72 državah še vedno 

kaznivo dejanje in da je v 13 od teh držav 

zanjo zagrožena smrtna kazen; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  291 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh smernic, 

tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih 

državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s 

smernicami EU o tem; priporoča izvajanje 

teh smernic, tudi z usposabljanjem 

osebja EU v tretjih državah; obžaluje, da je 

homoseksualnost v 72 državah še vedno 

kaznivo dejanje in je zgrožen, da je v 13 od 

teh držav zanjo predvidena smrtna kazen, 

ter meni, da nasilje nad posamezniki zaradi 

njihove spolne usmerjenosti ne bi smelo 

ostati nekaznovano; 

Or. it 
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Predlog spremembe  292 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh smernic, 

tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih 

državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s 

smernicami EU o tem; priporoča izvajanje 

teh smernic, tudi z usposabljanjem 

osebja EU v tretjih državah; odločno 

obsoja dejstvo, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  293 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami 

EU o tem; priporoča izvajanje teh smernic, 

tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih 

državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 

72 državah še vedno kaznivo dejanje in da 

je v 13 od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati 

nekaznovano; 

25. meni, da bi morala EU nadaljevati 

prizadevanja za zagotovitev spoštovanja 

pravic oseb LGBTI v skladu s 

smernicami EU o tem; priporoča izvajanje 

teh smernic, tudi z usposabljanjem 

osebja EU v tretjih državah; meni, da 

homoseksualnost ne bi smela biti kaznivo 

dejanje in da je treba obsoditi nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti, vključno s smrtno kaznijo, 

in se mu odreči; 



 

PE610.682v01-00 66/100 AM\1134429SL.docx 

SL 

Or. el 

 

Predlog spremembe  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. meni, da so razmere v zaporih in 

stanje zaporov v nekaterih državah zelo 

zaskrbljujoči; meni, da se je treba nujno 

boriti proti vsem oblikam mučenja 

zapornikov in grdega ravnanja z njimi, 

tudi psihološkega mučenja, in povečati 

prizadevanja za spoštovanje ustreznega 

mednarodnega prava; meni, da zavrnitev 

dovoljenja zapornikom za dostop do 

oskrbe in zdravil, zlasti za tiste s 

hepatitisom ali virusom HIV, predstavlja 

slabo ravnanje ali celo mučenje in lahko 

pomeni zavrnitev nudenja pomoči 

ogroženi osebi; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. pozdravlja legalizacijo istospolnih 

porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

vse večjem številu držav – trenutno 28 – 

po vsem svetu; spodbuja institucije EU in 

države članice, naj nadalje prispevajo k 

priznanju istospolnih porok in istospolnih 

civilnih partnerstev kot političnem in 

socialnem vprašanju ter vprašanju 

človekovih in državljanskih pravic; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

enakopravno uživanje človekovih pravic in 

spodkopava demokratične procese, kot so 

pravna država in pravično izvajanje sodne 

oblasti; meni, da bi morala EU na vseh 

ravneh dialoga s tretjimi državami 

poudarjati pomen integritete, odgovornosti 

in pravilnega upravljanja javnih zadev, 

financ in lastnine, kakor določa Konvencija 

Združenih narodov proti korupciji; 

priporoča, naj EU s svojim strokovnim 

znanjem bolj dosledno in sistematično 

podpre tretje države v njihovih 

prizadevanjih pri soočanju s korupcijo z 

ustanavljanjem in utrjevanjem neodvisnih 

in učinkovitih institucij za boj proti 

korupciji; 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

enakopravno uživanje človekovih pravic in 

spodkopava demokratične procese, kot so 

pravna država in pravično izvajanje sodne 

oblasti; meni, da bi morala EU na vseh 

ravneh dialoga s tretjimi državami 

poudarjati pomen integritete, odgovornosti 

in pravilnega upravljanja javnih zadev, 

financ in lastnine, kakor določa Konvencija 

Združenih narodov proti korupciji; 

priporoča, naj EU s svojim strokovnim 

znanjem bolj dosledno in sistematično 

podpre tretje države v njihovih 

prizadevanjih pri soočanju s korupcijo z 

ustanavljanjem in utrjevanjem neodvisnih 

in učinkovitih institucij za boj proti 

korupciji; poziva zlasti Komisijo, naj se 

pogaja o določbah za boj proti korupciji v 

vseh prihodnjih trgovinskih sporazumih, o 

katerih se pogaja s tretjimi državami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  297 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

enakopravno uživanje človekovih pravic in 

spodkopava demokratične procese, kot so 

pravna država in pravično izvajanje sodne 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

enakopravno uživanje človekovih pravic in 

spodkopava demokratične procese, pravno 

državo in pravično izvajanje sodne oblasti; 
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oblasti; meni, da bi morala EU na vseh 

ravneh dialoga s tretjimi državami 

poudarjati pomen integritete, odgovornosti 

in pravilnega upravljanja javnih zadev, 

financ in lastnine, kakor določa Konvencija 

Združenih narodov proti korupciji; 

priporoča, naj EU s svojim strokovnim 

znanjem bolj dosledno in sistematično 

podpre tretje države v njihovih 

prizadevanjih pri soočanju s korupcijo z 

ustanavljanjem in utrjevanjem neodvisnih 

in učinkovitih institucij za boj proti 

korupciji; 

meni, da bi morala EU na vseh ravneh 

dialoga s tretjimi državami poudarjati 

pomen integritete, odgovornosti in 

pravilnega upravljanja javnih zadev, financ 

in lastnine, kakor določa Konvencija 

Združenih narodov proti korupciji; 

priporoča, naj EU s svojim strokovnim 

znanjem bolj dosledno in sistematično 

podpre tretje države v njihovih 

prizadevanjih pri soočanju s korupcijo z 

ustanavljanjem in utrjevanjem neodvisnih 

in učinkovitih institucij za boj proti 

korupciji; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

enakopravno uživanje človekovih pravic 

in spodkopava demokratične procese, kot 

so pravna država in pravično izvajanje 

sodne oblasti; meni, da bi morala EU na 

vseh ravneh dialoga s tretjimi državami 

poudarjati pomen integritete, odgovornosti 

in pravilnega upravljanja javnih zadev, 

financ in lastnine, kakor določa Konvencija 

Združenih narodov proti korupciji; 

priporoča, naj EU s svojim strokovnim 

znanjem bolj dosledno in sistematično 

podpre tretje države v njihovih 

prizadevanjih pri soočanju s korupcijo z 

ustanavljanjem in utrjevanjem neodvisnih 

in učinkovitih institucij za boj proti 

korupciji; 

26. opozarja, da korupcija ogroža 

uživanje človekovih pravic, ogroža temelje 

demokracije in spodkopava pravno državo, 

pravično izvajanje sodne oblasti; meni, da 

bi morala EU na vseh ravneh dialoga s 

tretjimi državami poudarjati pomen 

integritete, odgovornosti in pravilnega 

upravljanja javnih zadev, financ in lastnine, 

kakor določa Konvencija Združenih 

narodov proti korupciji; priporoča, naj EU 

s svojim strokovnim znanjem bolj dosledno 

in sistematično podpre tretje države v 

njihovih prizadevanjih pri soočanju s 

korupcijo z ustanavljanjem in utrjevanjem 

neodvisnih in učinkovitih institucij za boj 

proti korupciji; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. svari pred poslabšanjem stanja na 

področju demokracije in človekovih 

pravic v državah kandidatkah za članstvo 

v EU; želi spomniti, da mora vsaka 

država, ki želi postati članica EU, v celoti 

zajamčiti človekove pravice in strogo 

izpolnjevati københavnska merila; poziva 

Evropski svet, naj konča pogajalski proces 

v primerih očitnih kršitev človekovih 

pravic ali odprave demokratičnega 

sistema v državi kandidatki za članstvo v 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja bistvene obveznosti in 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

27. poudarja bistvene obveznosti in 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

poudarja, da bo po ocenah OZN do leta 

2050 okoli 150 milijonov podnebnih 

beguncev; zato poziva k mednarodni in 

pravni opredelitvi „podnebnih beguncev“ 
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ter sprejetju odločnih diplomatskih 

ukrepov mednarodne skupnosti za 

spremembo konvencije o statusu 

beguncev iz leta 1951 ter vključitev 

statusa „podnebnih beguncev“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja bistvene obveznosti in 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

27. odločno poudarja bistvene 

obveznosti in odgovornosti držav, podjetij 

in drugih nosilcev odgovornosti za blažitev 

podnebnih sprememb, preprečevanje 

njihovega negativnega vpliva na človekove 

pravice in krepitev usklajenosti politik, da 

bi zagotovili, da so prizadevanja za 

blažitev podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje ustrezna, dovolj 

ambiciozna, nediskriminatorna in drugače 

skladna z obveznostmi s področja 

človekovih pravic; poudarja tesno 

povezavo med trgovinskimi, okoljskimi in 

razvojnimi politikami ter pozitivne in 

negativne učinke, ki jih te politike lahko 

imajo na spoštovanje človekovih pravic; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja bistvene obveznosti in 27. poudarja bistvene obveznosti in 
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odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

poudarja, da podnebne spremembe 

negativno vplivajo na najosnovnejše 

človekove pravice, kot je dostop do vode, 

naravnih virov in hrane; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  303 

Miroslav Poche 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja bistvene obveznosti in 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

27. poudarja bistvene obveznosti in 

odgovornosti držav in drugih nosilcev 

odgovornosti za blažitev podnebnih 

sprememb, preprečevanje njihovega 

negativnega vpliva na človekove pravice in 

krepitev usklajenosti politik, da bi 

zagotovili, da so prizadevanja za blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 

ustrezna, dovolj ambiciozna, 

nediskriminatorna in drugače skladna z 

obveznostmi s področja človekovih pravic; 

pozdravlja predanost nevladnih 

organizacij spodbujanju povezovanja 

podnebnih sprememb in človekovih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  304 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. poudarja, da se je po letu 2008 

prilaščanje zemljišč izredno povečalo, saj 

je bilo po podatkih Organizacije 

Združenih narodov za prehrano in 

kmetijstvo (FAO) od 50 do 80 milijonov 

hektarjev kmetijskih zemljišč v državah v 

razvoju predmet pogajanj o nakupu ali 

najemu s strani mednarodnih vlagateljev, 

od tega se dve tretjini zemljišč nahajata v 

podsaharski Afriki; meni, da bi moral biti 

boj proti izkoriščanju in prilaščanju virov 

prednostna naloga; zlasti opozarja na 

povezavo med tem izkoriščanjem virov in 

financiranjem sporov, vojn in nasilja ter 

med njihovim vplivom na premike 

prebivalstva; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. poziva mednarodne institucije, 

nacionalne vlade, nevladne organizacije 

in posameznike, naj sodelujejo, da bi 

zagotovili ustrezen regulativni okvir za 

zagotovitev dostopa do minimalne količine 

vode za vsakogar na svetu; poudarja, da 

voda ne bi smela biti blago, ampak 

vprašanje razvoja in trajnosti, ter da 

privatizacija vodnih virov držav ne 

odvezuje od odgovornosti na področju 

človekovih pravic; poziva države, v katerih 

je voda eden virov napetosti ali konfliktov, 
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naj sodelujejo za souporabo vode, da bi 

dosegli koristi za trajnost in za miroljuben 

razvoj regije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  306 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. odločno obsoja prakse, ki ogrožajo 

človekove pravice, kot so prilaščanje 

zemljišč, neselektivna raba naravnih virov 

in trgovina z odpadki; poziva Evropsko 

komisijo, naj sprejme nujne ukrepe, ki 

bodo odgovorili na vprašanja Evropskega 

parlamenta iz nedavnih številnih resolucij 

s tega področja; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  307 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poudarja, da bi morala EU še naprej 

dejavno podpirati demokratične in 

učinkovite institucije za človekove pravice 

in civilno družbo v njihovih prizadevanjih 

za spodbujanje demokratizacije; v tem 

okviru pozdravlja dosledna prizadevanja 

Evropske ustanove za demokracijo za 

spodbujanje demokracije in spoštovanja 

temeljnih pravic in svoboščin v vzhodnem 

in južnem sosedstvu EU; 

28. poudarja, da bi morala EU še naprej 

dejavno podpirati demokratične in 

učinkovite institucije za človekove pravice 

in civilno družbo v njihovih prizadevanjih 

za spodbujanje demokratizacije; pozdravlja 

neprecenljivo pomoč, ki se organizacijam 

civilne družbe po vsem svetu zagotavlja v 

okviru evropskega instrumenta za 

demokracijo in človekove pravice, ki je še 

naprej glavni instrument EU pri izvajanju 
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njene zunanje politike na področju 

človekovih pravic; pozdravlja tudi 

dosledna prizadevanja Evropske ustanove 

za demokracijo za spodbujanje 

demokracije in spoštovanja temeljnih 

pravic in svoboščin v vzhodnem in južnem 

sosedstvu EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poudarja, da bi morala EU še naprej 

dejavno podpirati demokratične in 

učinkovite institucije za človekove pravice 

in civilno družbo v njihovih prizadevanjih 

za spodbujanje demokratizacije; v tem 

okviru pozdravlja dosledna prizadevanja 

Evropske ustanove za demokracijo za 

spodbujanje demokracije in spoštovanja 

temeljnih pravic in svoboščin v vzhodnem 

in južnem sosedstvu EU; 

28. poudarja, da bi morala EU še naprej 

dejavno podpirati demokratične in 

učinkovite institucije za človekove pravice 

in civilno družbo v njihovih prizadevanjih 

za spodbujanje demokratizacije; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  309 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. opozarja, da bi lahko izkušnje, 

pridobljene z demokratično tranzicijo v 

okviru širitvene in sosedske politike, 

pozitivno prispevale k določitvi primerov 

dobre prakse, ki bi jih nato lahko uporabili 

29. opozarja, da bi lahko izkušnje, 

pridobljene z demokratično tranzicijo v 

okviru širitvene in sosedske politike, 

pozitivno prispevale k določitvi primerov 

dobre prakse, ki bi jih nato lahko uporabili 
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za podpiranje in krepitev drugih procesov 

demokratizacije po vsem svetu; 

za podpiranje in krepitev procesov 

demokratizacije po vsem svetu; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 29a. poudarja, da je politika širitve eno 

najmočnejših orodij za večje spoštovanje 

demokratičnih načel in človekovih pravic 

glede na trenutno politično dogajanje v 

državah kandidatkah in potencialnih 

kandidatkah; poziva Komisijo, naj še 

odločneje podpira krepitev demokratične 

politične kulture, spoštovanje načela 

pravne države, neodvisnost medijev in 

sodstva ter boj proti korupciji v teh 

državah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 29b. glede na to znova poziva Komisijo, 

naj oblikuje smernice EU za podporo 

demokraciji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 
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Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav in 

EU; 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav 

in EU; poudarja tudi, da mora EU še 

naprej uresničevati zavezo do svojih 

partnerjev, zlasti v svojem sosedstvu, da 

bo podpirala gospodarske, socialne in 

politične reforme, varovala človekove 

pravice in pomagala vzpostaviti pravno 

državo, kar so najboljši načini za 

okrepitev mednarodnega reda in 

zagotovitev stabilnosti v sosedstvu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  313 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav in 

EU; 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav 

in EU; opominja, da bi Unija za 

Sredozemlje lahko oblikovala politični 

dialog na tem področju ter se odločno 

zavzemala za človekove pravice in 

demokracijo v tej regiji oziroma bi to 
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morala početi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav in 

EU; 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo varstvo, spodbujanje in 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je varstvo, 

spodbujanje in uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije v interesu 

partnerskih držav in EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu partnerskih držav in 

EU; 

30. izraža svoje prepričanje, da bi 

moralo spodbujanje človekovih pravic in 

demokratičnih načel ostati osrednji element 

evropske sosedske politike tudi po njeni 

spremembi; znova poudarja, da je 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije v interesu tako partnerskih 

držav kot EU; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  316 

Andi Cristea 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. poudarja, da vzpostavljanje miru 

obsega prizadevanja za preprečevanje in 

omejevanje konfliktov ter povečevanje 

odpornosti političnih, družbeno-

gospodarskih in varnostnih institucij, da 

se položijo temelji za trajnostni mir in 

dolgoročni razvoj; poudarja, da je 

spodbujanje pravne države, dobrega 

upravljanja in človekovih pravic 

temeljnega pomena za ohranjanje miru; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. priporoča, naj EU okrepi 

prizadevanja za oblikovanje bolj celovitega 

pristopa k procesom demokratizacije, v 

katerih so svobodne in poštene volitve 

zgolj ena razsežnost, ter tako pozitivno 

prispeva h krepitvi demokratičnih institucij 

in zaupanja javnosti v volitve po vsem 

svetu; 

31. priporoča, naj EU okrepi 

prizadevanja za oblikovanje bolj celovitega 

pristopa k procesom demokratizacije, v 

katerih so svobodne in poštene volitve, 

pluralnost medijev in pravična dodelitev 

časa za govor kandidatom zgolj nekatere 

razsežnosti, ter tako pozitivno prispeva h 

krepitvi demokratičnih institucij in 

zaupanja javnosti v volitve po vsem svetu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  318 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pozdravlja napotitev osmih misij za 

opazovanje volitev in osmih misij 

strokovnjakov za volitve, ki jih je EU v 

letu 2016 razposlala po svetu; poudarja 

dejstvo, da je EU od leta 2015 napotila 17 

misij za opazovanje volitev in 23 misij 

strokovnjakov za volitve; znova pozitivno 

ocenjuje, da EU stalno podpira volitve ter 

zagotavlja pomoč in podporo domačim 

opazovalcem volitev; pozdravlja in v celoti 

podpira delo skupine za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev v tem 

pogledu; 

32. pozdravlja napotitev osmih misij za 

opazovanje volitev in osmih misij 

strokovnjakov za volitve, ki jih je EU v 

letu 2016 razposlala po svetu; poudarja 

dejstvo, da je EU od leta 2015 napotila 

17 misij za opazovanje volitev in 23 misij 

strokovnjakov za volitve; znova pozitivno 

ocenjuje, da EU stalno podpira volitve ter 

zagotavlja pomoč in podporo domačim 

opazovalcem volitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pozdravlja napotitev osmih misij za 

opazovanje volitev in osmih misij 

strokovnjakov za volitve, ki jih je EU v 

letu 2016 razposlala po svetu; poudarja 

dejstvo, da je EU od leta 2015 napotila 17 

misij za opazovanje volitev in 23 misij 

strokovnjakov za volitve; znova pozitivno 

ocenjuje, da EU stalno podpira volitve ter 

zagotavlja pomoč in podporo domačim 

opazovalcem volitev; pozdravlja in v celoti 

podpira delo skupine za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev v tem 

pogledu; 

32. pozdravlja napotitev osmih misij za 

opazovanje volitev in osmih misij 

strokovnjakov za volitve, ki jih je EU v 

letu 2016 razposlala po svetu; poudarja 

dejstvo, da je EU od leta 2015 napotila 

17 misij za opazovanje volitev in 23 misij 

strokovnjakov za volitve; znova pozitivno 

ocenjuje, da EU stalno podpira volitve ter 

zagotavljavolilno pomoč; pozdravlja in v 

celoti podpira delo skupine za podporo 

demokraciji in usklajevanje volitev v tem 

pogledu; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  320 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. spodbuja države, naj se zavzemajo 

za vključitev izobraževanja o človekovih 

pravicah v šolske sisteme, in sicer prek 

učnega programa in pedagoškega gradiva 

ali prek politik in prakse, ki omogočajo 

ustvariti okolje, v katerem se človekove 

pravice spoštujejo; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  321 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34b. priporoča, da se pri uporabi 

varčevalnih ukrepov, ki imajo posledice za 

splošni dostop do kakovostnih javnih 

storitev ali bi lahko ogrozili sistem 

socialnega varstva, upoštevajo 

ekonomske, socialne in kulturne pravice 

najbolj ranljivih skupin ter da se ti ukrepi 

uvedejo zgolj kot izhod v sili, pri tem pa se 

spoštujejo načeli sorazmernosti in 

nediskriminacije ter človekovo 

dostojanstvo; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  322 

Liliana Rodrigues 
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Predlog resolucije 

Odstavek 34 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34c. poudarja, kako pomembno je 

vključiti človekove pravice v socialne 

politike, izobraževanje, zdravstveno 

varstvo in varnost ter zagotoviti dostop do 

dobrin in storitev, kot sta voda in 

komunalna infrastruktura; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  323 

Liliana Rodrigues 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34d. spodbuja zbiranje in analizo 

razčlenjenih in natančnih statističnih 

podatkov o prebivalstvu v sodelovanju z 

državnimi ustanovami za človekove 

pravice in civilno družbo, in sicer kot 

sredstvo za preprečevanje diskriminacije 

posebnih skupin; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  324 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja sprejetje letnega 

poročila EU o človekovih pravicah in 

demokraciji po svetu za leto 2015; meni, 

da je letno poročilo nepogrešljivo orodje za 

35. pozdravlja sprejetje letnega 

poročila EU o človekovih pravicah in 

demokraciji po svetu za leto 2015; meni, 

da je letno poročilo nepogrešljivo orodje za 
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nadzor politik EU na področju človekovih 

pravic in demokracije po svetu ter 

poročanje in razpravo o teh politikah; 

nadzor politik EU na področju človekovih 

pravic in demokracije po svetu ter 

dragocen instrument, ki daje celovit 

pregled nad prednostnimi nalogami, 

prizadevanji in tudi izzivi EU na tem 

področju in omogoča iskanje novih 

načinov za odzivanje nanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

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

Basterrechea, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Louis Michel, Petras Auštrevičius, 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja sprejetje letnega 

poročila EU o človekovih pravicah in 

demokraciji po svetu za leto 2015; meni, 

da je letno poročilo nepogrešljivo orodje za 

nadzor politik EU na področju človekovih 

pravic in demokracije po svetu ter 

poročanje in razpravo o teh politikah; 

35. meni, da je letno poročilo 

nepogrešljivo orodje za nadzor politik EU 

na področju človekovih pravic in 

demokracije po svetu ter poročanje in 

razpravo o teh politikah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 

36. ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 
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poročilo; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament; 

poročilo; znova poudarja, kako pomemben 

je stalen dialog, in sicer v zvezi s 

spremljanjem nujnih resolucij 

Evropskega parlamenta o človekovih 

pravicah; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament; poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in ESZD, naj se izčrpno 

odzoveta na vprašanja za pisni odgovor in 

probleme v zvezi s človekovimi pravicami 

obravnavata na najvišji ravni dialoga z 

vpletenimi državami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 

poročilo; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament; 

36. ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 

poročilo; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament, in tako prispevajo k 

učinkovitejšemu usklajevanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Ignazio Corrao 
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Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 

poročilo; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament; 

36. odločno ponavlja svoje vabilo 

podpredsednici/visoki predstavnici, naj 

dvakrat letno sodeluje v razpravi s poslanci 

Evropskega parlamenta na plenarnem 

zasedanju, prvič ob predstavitvi letnega 

poročila EU in drugič v odziv na lastno 

poročilo; spominja, da imajo takšni pisni 

odgovori pomembno vlogo v 

medinstitucionalnih odnosih, saj 

omogočajo sistematično in temeljito 

spremljanje vseh točk, ki jih je izpostavil 

Parlament; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  329 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. znova poudarja, kako pomembno 

je pozorno in zadostno spremljanje 

ukrepov, sprejetih na osnovi nujnih 

resolucij Evropskega parlamenta o 

kršitvah človekovih pravic, demokraciji in 

pravni državi; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  330 

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

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. ponavlja svoje mnenje, da je bilo 

sprejetje strateškega okvira EU in prvega 

akcijskega načrta za človekove pravice in 

demokracijo leta 2012 pomemben mejnik 

za EU, saj je s tem postavila človekove 

pravice in demokracijo v središče svojih 

zunanjih odnosov; pozdravlja dejstvo, da je 

Svet julija 2015 sprejel nov akcijski načrt 

za človekove pravice in demokracijo za 

obdobje 2015–2019 in da je bil v letu 2017 

opravljen vmesni pregled; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, 

ESZD, Komisijo, Svet in države članice, 

naj zagotovijo učinkovito in usklajeno 

izvajanje sedanjega akcijskega načrta; 

poudarja, da bi morale države članice 

poročati o tem, kako so izvedle načrt; 

posebej opozarja na to, kako pomembno je 

povečati učinkovitost in do največje mere 

izkoristiti lokalni učinek orodij, ki se 

uporabljajo za spodbujanje spoštovanja 

človekovih pravic in demokracije po vsem 

svetu; 

38. ponavlja svoje mnenje, da je bilo 

sprejetje strateškega okvira EU in prvega 

akcijskega načrta za človekove pravice in 

demokracijo leta 2012 pomemben mejnik 

za EU, saj je s tem postavila človekove 

pravice in demokracijo v središče svojih 

zunanjih odnosov; pozdravlja dejstvo, da je 

Svet julija 2015 sprejel nov akcijski načrt 

za človekove pravice in demokracijo za 

obdobje 2015–2019 in da je bil v letu 2017 

opravljen vmesni pregled; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, 

ESZD, Komisijo, Svet in države članice, 

naj zagotovijo učinkovito in usklajeno 

izvajanje sedanjega akcijskega načrta, med 

drugim s pristnim sodelovanjem z 

organizacijami civilne družbe; poudarja, 

da bi morale države članice poročati o tem, 

kako so izvedle načrt; posebej opozarja na 

to, kako pomembno je povečati 

učinkovitost in do največje mere izkoristiti 

lokalni učinek orodij, ki se uporabljajo za 

spodbujanje spoštovanja človekovih pravic 

in demokracije po vsem svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi; odločno poudarja, da bi morale 

države članice samostojneje izvajati 

akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi; odločno poudarja, da bi morale 

države članice samostojneje izvajati 

akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju 



 

PE610.682v01-00 86/100 AM\1134429SL.docx 

SL 

uporabljati kot lasten načrt za dvostransko 

in večstransko uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije; 

uporabljati kot lasten načrt za dvostransko 

in večstransko uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije; ugotavlja, da bi si 

bilo treba iz očitnih razlogov še posebej 

prizadevati, da se izognemo situacijam, v 

katerih bi lahko obstajal sum, četudi 

najmanjši, o kršitvah človekovih pravic v 

državah članicah EU; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  332 

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

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi; odločno poudarja, da bi morale 

države članice samostojneje izvajati 

akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju 

uporabljati kot lasten načrt za dvostransko 

in večstransko uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije; 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi, pa tudi pristno sodelovanje z 

organizacijami civilne družbe na lokalni, 

državni in mednarodni ravni; odločno 

poudarja, da bi morale države članice 

samostojneje izvajati akcijski načrt in 

strateški okvir EU ter ju uporabljati kot 

lasten načrt za dvostransko in večstransko 

uveljavljanje človekovih pravic in 

demokracije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi; odločno poudarja, da bi morale 

države članice samostojneje izvajati 

akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju 

uporabljati kot lasten načrt za dvostransko 

in večstransko uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije; 

39. ponavlja svoje mnenje, da je za 

usklajeno in dosledno krepitev agende za 

človekove pravice in demokracijo potrebno 

močno soglasje med državami članicami in 

institucijami EU ter večje sodelovanje med 

njimi; obžaluje, da države članice ne 

izvajajo samostojneje akcijskega načrta in 

strateškega okvira EU ter ju uporabljati 

kot lasten načrt za dvostransko in 

večstransko uveljavljanje človekovih 

pravic in demokracije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. priznava ključno vlogo posebnega 

predstavnika EU za človekove pravice 

Stavrosa Lambrinidisa pri povečanju 

prepoznavnosti EU ter njene učinkovitosti 

pri varovanju in uveljavljanju človekovih 

pravic in demokratičnih načel v svetu in 

poudarja njegovo vlogo pri spodbujanju 

doslednega in usklajenega izvajanja 

politike EU na področju človekovih pravic; 

pozdravlja podaljšanje mandata posebnega 

predstavnika EU do 28. februarja 2019 in 

znova poziva, naj ta mandat postane stalen; 

v zvezi s tem priporoča, naj ima posebni 

predstavnik EU pristojnost dajanja pobude, 

večjo javno navzočnost ter ustrezno 

kadrovsko in finančno podporo, da bo 

lahko v celoti izkoristil svoj potencial; 

40. priznava ključno vlogo posebnega 

predstavnika EU za človekove pravice 

Stavrosa Lambrinidisa pri povečanju 

prepoznavnosti EU ter njene učinkovitosti 

pri varovanju in uveljavljanju človekovih 

pravic in demokratičnih načel v svetu in 

poudarja njegovo vlogo pri spodbujanju 

doslednega in usklajenega izvajanja 

politike EU na področju človekovih pravic; 

pozdravlja podaljšanje mandata posebnega 

predstavnika EU do 28. februarja 2019 in 

znova poziva, naj ta mandat postane stalen; 

v zvezi s tem priporoča, naj ima posebni 

predstavnik EU pristojnost dajanja pobude, 

večjo javno navzočnost ter ustrezno 

kadrovsko in finančno podporo, da bo 

lahko v celoti izkoristil svoj potencial; 

priporoča mu tudi, naj izboljša 

preglednost svojih dejavnosti, načrtov, 

poročil o napredku in pregledov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  335 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. priznava ključno vlogo posebnega 

predstavnika EU za človekove pravice 

Stavrosa Lambrinidisa pri povečanju 

prepoznavnosti EU ter njene učinkovitosti 

pri varovanju in uveljavljanju človekovih 

pravic in demokratičnih načel v svetu in 

poudarja njegovo vlogo pri spodbujanju 

doslednega in usklajenega izvajanja 

politike EU na področju človekovih pravic; 

pozdravlja podaljšanje mandata posebnega 

predstavnika EU do 28. februarja 2019 in 

znova poziva, naj ta mandat postane stalen; 

v zvezi s tem priporoča, naj ima posebni 

predstavnik EU pristojnost dajanja pobude, 

večjo javno navzočnost ter ustrezno 

kadrovsko in finančno podporo, da bo 

lahko v celoti izkoristil svoj potencial; 

40. priznava ključno vlogo, ki bi jo 

lahko igral posebni predstavnik EU za 

človekove pravice pri povečanju 

prepoznavnosti EU ter njene učinkovitosti 

pri varovanju in uveljavljanju človekovih 

pravic in demokratičnih načel v svetu in 

poudarja njegovo vlogo pri spodbujanju 

doslednega in usklajenega izvajanja 

politike EU na področju človekovih pravic; 

pozdravlja podaljšanje mandata posebnega 

predstavnika EU do 28. februarja 2019 in 

znova poziva, naj ta mandat postane stalen; 

v zvezi s tem priporoča, naj ima posebni 

predstavnik EU pristojnost dajanja pobude, 

večjo javno navzočnost ter večjo politično 

podporo, da bo lahko v celoti izkoristil svoj 

potencial; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  336 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. obžaluje, da sta delo in vpliv 

posebnega predstavnika EU za človekove 

pravice samo delno dostopna prek 

pregleda letnega poročila o človekovih 

pravicah, njegovega računa v storitvi 

Twitter in govorov, ki so na voljo; 

obžaluje tudi, da ni uradnih informacij o 

njegovih dejavnostih in načrtih ter poročil 
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o napredku in pregledov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. ugotavlja, da sta delo in vpliv 

posebnega predstavnika EU za človekove 

pravice samo delno dostopna prek 

pregleda letnega poročila o človekovih 

pravicah, njegovih računov v družbenih 

medijih in govorov, ki so na voljo; 

predlaga, da se v večjo transparentnost 

njegovih dejavnosti vloži več truda; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. v celoti podpira strategije 

posameznih držav na področju človekovih 

pravic, s katerimi se ukrepi EU prilagajajo 

razmeram in potrebam posamezne države; 

znova poziva, da je treba poslancem 

Evropskega parlamenta omogočiti dostop 

do vsebine strategij; odločno poudarja 

pomen upoštevanja strategij posameznih 

držav na področju človekovih pravic na 

vseh ravneh oblikovanja politike do 

posameznih tretjih držav; 

41. v celoti podpira strategije 

posameznih držav na področju človekovih 

pravic, s katerimi se ukrepi EU prilagajajo 

razmeram in potrebam posamezne države; 

znova poziva, da je treba poslancem 

Evropskega parlamenta omogočiti dostop 

do vsebine strategij; odločno poudarja 

pomen upoštevanja strategij posameznih 

držav na področju človekovih pravic na 

vseh ravneh oblikovanja politike do 

posameznih tretjih držav; ponavlja, da bi 

se morale strategije za posamezne države 
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na področju človekovih pravic ujemati z 

ukrepi EU, ki se v vsaki državi izvajajo 

glede na specifične razmere, in bi morale 

zajemati izmerljive kazalnike razvoja ter 

možnost za njihovo prilagajanje, če je to 

potrebno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

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

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. ugotavlja, da je mogoče z dialogi o 

človekovih pravicah s tretjimi državami na 

dvostranski ravni učinkovito ukrepati in 

sodelovati pri uveljavljanju in zaščiti 

človekovih pravic; pozdravlja vzpostavitev 

dialoga o človekovih pravicah z vse več 

državami; ceni in še naprej spodbuja 

vključitev civilne družbe v pripravljalne 

dialoge; znova poziva k oblikovanju 

celovitega mehanizma za spremljanje in 

pregledovanje delovanja dialogov o 

človekovih pravicah; 

43. ugotavlja, da je mogoče z dialogi o 

človekovih pravicah s tretjimi državami na 

dvostranski ravni učinkovito ukrepati in 

sodelovati pri uveljavljanju in zaščiti 

človekovih pravic; pozdravlja vzpostavitev 

dialoga o človekovih pravicah z vse več 

državami; poziva ESZD, naj poskrbi, da 

bodo pravice žensk vključene v vse 

programe, in naj pred vsakim dialogom in 

po njem sistematično organizira posvete s 

civilno družbo, tudi lokalno; ceni in še 

naprej spodbuja vključitev civilne družbe v 

pripravljalne dialoge; znova poziva k 

oblikovanju celovitega mehanizma za 

spremljanje in pregledovanje delovanja 

dialogov o človekovih pravicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; poudarja, da je treba ta 

ukrep natančno izvajati in ga nikoli 

prirediti ali obiti zaradi političnih oziroma 

gospodarskih interesov; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  341 

Barbara Lochbihler 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, varnosti, boja proti 

terorizmu, trgovine, migracij, pravosodja 

in notranjih zadev, zlasti z uveljavljanjem 

pogojenosti s človekovimi pravicami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Marie-Christine Vergiat 
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Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev ter migracij; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  343 

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

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju okolja, razvoja, trgovine, 

pravosodja in notranjih zadev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, trgovine, pravosodja in 

notranjih zadev; 

44. spominja, da se je EU zavezala, da 

bodo človekove pravice in demokracija 

osrednji element v njenih odnosih s tretjimi 

državami; zato poudarja, da je treba 

spoštovanje načel človekovih pravic in 

demokracije podpreti v vseh politikah EU z 

zunanjo razsežnostjo, kot so širitvena in 

sosedska politika, SVOP ter politike na 

področju razvoja, poslovanja, trgovine, 

pravosodja in notranjih zadev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44a. spominja, da so sankcije bistveno 

orodje skupne zunanje in varnostne 

politike EU; poziva Svet, naj sprejme 

sankcije, predvidene v evropski 

zakonodaji, kadar se to zdi potrebno za 

dosego ciljev skupne zunanje in varnostne 

politike, zlasti za zaščito človekovih pravic 

ter utrjevanje in podpiranje demokracije, 

pri tem pa skuša preprečiti njihove 

posledice za civilno prebivalstvo; poziva, 

naj bodo te sankcije osredotočene na 

uradnike, odgovorne za kršitve človekovih 

pravic, da bodo kaznovani za svoje zločine 

in zlorabe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Ramona Nicole Mănescu 
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Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44a. poziva EU, naj odigra večjo in bolj 

aktivno vlogo pri zaščiti in pomoči za 

večje število notranje razseljenih oseb v 

državah vzhodnega partnerstva in po vsem 

svetu, da se omogoči prostovoljno, 

dostojanstveno in varno vračanje, 

preselitev in lokalna integracija, vključno 

s pomočjo pri vračanju izgubljene lastnine 

in premoženja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. se zaveda, da si Komisija prizadeva 

izpolniti svojo zavezo, da bo določbe o 

človekovih pravicah vključila v ocene 

učinka za zakonodajne in nezakonodajne 

predloge, izvedbene ukrepe in trgovinske 

sporazume; poziva Komisijo, naj poveča 

kakovost in celovitost ocen učinka ter naj 

zagotovi sistematično vključevanje 

problematike človekovih pravic; 

45. se zaveda, da si Komisija prizadeva 

izpolniti svojo zavezo, da bo določbe o 

človekovih pravicah vključila v ocene 

učinka za zakonodajne in nezakonodajne 

predloge, izvedbene ukrepe in trgovinske 

sporazume; poziva Komisijo, naj poveča 

kakovost in celovitost ocen učinka ter naj 

posledično zagotovi sistematično 

vključevanje problematike človekovih 

pravic v besedilo zakonodajnih in 

nezakonodajnih predlogov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 45 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. se zaveda, da si Komisija prizadeva 

izpolniti svojo zavezo, da bo določbe o 

človekovih pravicah vključila v ocene 

učinka za zakonodajne in nezakonodajne 

predloge, izvedbene ukrepe in trgovinske 

sporazume; poziva Komisijo, naj poveča 

kakovost in celovitost ocen učinka ter naj 

zagotovi sistematično vključevanje 

problematike človekovih pravic; 

45. se zaveda, da si Komisija prizadeva 

izpolniti svojo zavezo, da bo določbe o 

človekovih pravicah vključila v ocene 

učinka za zakonodajne in nezakonodajne 

predloge, izvedbene ukrepe ter naložbene 

in trgovinske sporazume; poziva Komisijo, 

naj poveča kakovost in celovitost ocen 

učinka ter naj zagotovi sistematično 

vključevanje problematike človekovih 

pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. znova izraža polno podporo trdni 

zavezanosti EU uveljavljanju in 

spodbujanju človekovih pravic in 

demokratičnih načel prek sodelovanja s 

strukturami ZN in specializiranimi 

agencijami ZN, Svetom Evrope, 

Organizacijo za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE) in Organizacijo za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) v skladu s členoma 21 in 220 

PEU; 

46. znova izraža polno podporo trdni 

zavezanosti EU uveljavljanju in 

spodbujanju človekovih pravic in 

demokratičnih načel prek sodelovanja s 

strukturami ZN in specializiranimi 

agencijami ZN, Svetom Evrope, 

Organizacijo za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE) in Organizacijo za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD), pa tudi z regionalnimi 

organizacijami, kot so Združenje držav 

jugovzhodne Azije (ASEAN), 

Južnoazijsko združenje za regionalno 

sodelovanje (SAARC), Afriška unija, 

Arabska liga in druge, v skladu s 

členoma 21 in 220 PEU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. znova izraža polno podporo trdni 

zavezanosti EU uveljavljanju in 

spodbujanju človekovih pravic in 

demokratičnih načel prek sodelovanja s 

strukturami ZN in specializiranimi 

agencijami ZN, Svetom Evrope, 

Organizacijo za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE) in Organizacijo za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) v skladu s členoma 21 in 220 

PEU; 

46. znova izraža polno podporo 

zavezanosti EU uveljavljanju in 

spodbujanju človekovih pravic in 

demokratičnih načel prek sodelovanja s 

strukturami ZN in specializiranimi 

agencijami ZN, Svetom Evrope, 

Organizacijo za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE) in Organizacijo za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) v skladu s členoma 21 in 220 

PEU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 46a. poudarja, da mora EU za 

izpolnitev ambicioznih ciljev iz novega 

akcijskega načrta zagotoviti dovolj 

sredstev in strokovnega znanja, tako z 

vidika namenskih človeških virov v 

delegacijah in na uradnih sedežih kot z 

vidika razpoložljivih sredstev za projekte; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 47 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. je zaskrbljen, ker se žrtve kršitev 

človekovih pravic soočajo z velikimi 

ovirami pri možnostih sodnega varstva in 

poprave krivic; spodbuja EU in njene 

države članice, naj v domačo zakonodajo 

vključijo vse morebitne obveznosti glede 

človekovih pravic in poskrbijo, da bodo 

imeli ljudje učinkovite pravne možnosti in 

dostopne načine za obrambo svojih 

človekovih pravic na lokalni ravni; meni, 

da je ustrezen odškodninski mehanizem za 

kršitve človekovih pravic bistven kazalnik, 

ali država spoštuje mednarodne 

obveznosti na tem področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, 

vladam in parlamentom držav članic, 

Varnostnemu svetu Združenih narodov, 

generalnemu sekretarju Združenih 

narodov, predsedniku 70. generalne 

skupščine Združenih narodov, predsedniku 

Sveta Združenih narodov za človekove 

pravice, visokemu komisarju Združenih 

narodov za človekove pravice in vodjem 

delegacij EU. 

48. naroči svojemu predsedniku, naj to 

letno poročilo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, 

vladam in parlamentom držav članic, 

Varnostnemu svetu Združenih narodov, 

generalnemu sekretarju Združenih 

narodov, predsedniku 70. generalne 

skupščine Združenih narodov, predsedniku 

Sveta Združenih narodov za človekove 

pravice, visokemu komisarju Združenih 

narodov za človekove pravice in vodjem 

delegacij EU. 

Or. en 
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Predlog spremembe  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. ugotavlja, da v tretjih državah ni 

tesne povezave med nevladnimi 

organizacijami za človekove pravice in 

podjetji, kar zelo škoduje prizadevanjem 

EU za demokracijo in človekove pravice, 

ki bi sicer našla oporo v lokalni 

odgovornosti za to področje; poudarja, da 

bi sporazumi med organizacijami za 

človekove pravice in podjetji lokalne 

akterje opolnomočili za učinkovito zaščito 

človekovih pravic in posledično utrdili 

civilno družbo; poudarja, da bi ti 

sporazumi optimizirali finančne in 

operativne izdatke lokalnih nevladnih 

organizacij za človekove pravice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48b. meni, da bi se morala EU v 

dialogu o človekovih pravicah s tretjimi 

državami posebej posvetiti oviram za 

učinkovito izvajanje mednarodnih 

obveznosti na področju človekovih pravic: 

veliki neformalnosti (nizki ravni 

kodifikacije), neučinkovitim vladnim 

inšpekcijam, neučinkovitemu 

pravosodnemu sistemu, neučinkovitim 

pritožbenim mehanizmom, 
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neozaveščenosti javnosti o človekovih 

pravicah, neobveščenosti o možnosti za 

popravo krivic ter visoki ravni korupcije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48c. poudarja, da zelo razširjene kršitve 

in zlorabe človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin zahtevajo še odločnejše in bolje 

usklajene zaveze EU in njenih držav 

članic; znova poudarja, da je tesnejše 

sodelovanje potrebno na različnih vladnih 

ravneh, da bo spodbujanje demokracije in 

človekovih pravic izpolnilo cilja skladnosti 

in doslednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48d. priznava, da imajo sodobne 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije pomembno vlogo pri 

spodbujanju in obrambi človekovih pravic 

ter popravi krivic po vsem svetu, ter poziva 

institucije EU in države članice, naj prek 

svojih kanalov obveščanja in v svojih 

specifičnih okvirih in področjih delovanja 

sistematično opozarjajo na stališča EP do 

posameznih vprašanj glede človekovih 



 

PE610.682v01-00 100/100 AM\1134429SL.docx 

SL 

pravic, hkrati pa prispevajo k 

učinkovitosti in prepoznavnosti skupnih 

prizadevanj EU; 

Or. en 

 


