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14. 2. 2012 B7-0071/1 

Pozměňovací návrh  1 

Frank Vanhecke 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že UNHRC je 
v systému OSN jedinečnou platformou 
specializovanou na všeobecná lidská 
práva a zvláštním fórem zaměřeným na 
lidská práva; vzhledem k tomu, že 
důležitým úkolem UNHRC je usilovat 
o větší podporu, ochranu a dodržování 
lidských práv na celém světě; 

E. vzhledem k tomu, že UNHRC pokračuje 
v práci Komise OSN pro lidská práva, 
která čelila silné kritice kvůli tomu, že 
umožnila členství zemím se špatnou 
situací v oblasti lidských práv a neřešila 
porušování lidských práv ve světě; 
vzhledem k tomu, že ochránci lidských 
práv zastávají stanovisko, že UNHRC 
rovněž převážně selhává při řešení většiny 
krizí v oblasti lidských práv a chronického 
porušování těchto práv; vzhledem ke 
skutečnosti, že k tomu dochází v důsledku 
stejného strukturálního nedostatku, totiž 
proto, že členství v UNHRC je povoleno 
státům závažně porušujícím lidská práva, 
a také z důvodů selektivity a politizace;    
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14. 2. 2012 B7-0071/2 

Pozměňovací návrh  2 

Frank Vanhecke 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá nominace na udělení mandátu 
nezávislého experta na podporu 
demokratického a spravedlivého 
mezinárodního řádu, zvláštního zpravodaje 
pro prosazování pravdy, spravedlnosti, 
odškodňování a záruk proti recidivě, 
zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti 
lidských práv v Sýrii a nezávislého experta 
na lidská práva v Súdánu; bere na vědomí, 
že zvláštní zpravodajové předloží zprávy 
mimo jiné k tématu lidských práv v KLDR, 
Íránu a Barmě/Myanmaru a k tématu 
mučení a jiného krutého, nelidského nebo 
ponižujícího zacházení či trestání, k situaci 
ochránců lidských práv a ke svobodě 
náboženského vyznání a přesvědčení; 
vyzývá členské státy EU, aby se do těchto 
diskusí aktivně zapojily; 

3. vítá nominace na udělení mandátu 
nezávislého experta na podporu 
demokratického a spravedlivého 
mezinárodního řádu, zvláštního zpravodaje 
pro podporu pravdy, spravedlnosti, 
odškodňování a záruky proti recidivě a 
zvláštního zpravodaje pro lidská práva 
v Sýrii; zároveň se však domnívá, že 
UNHRC neřešila přiměřeně situaci v 
Súdánu; vyjadřuje zejména politování nad 
tím, že UNHRC nesvěřila nezávislému 
expertovi na lidská práva v Súdánu 
mandát, který by mu umožnil sledovat 
nadále probíhající závažné porušování 
lidských práv v zemi a podávat o tom 
zprávy, a pozornost je namísto toho 
soustředěna na budování kapacit; bere na 
vědomí, že zvláštní zpravodajové předloží 
zprávy mimo jiné k tématu lidských práv 
v KLDR, Íránu a Barmě/Myanmaru a 
k tématu mučení a jiného krutého, 
nelidského nebo ponižujícího zacházení či 
trestání, k situaci ochránců lidských práv 
a ke svobodě náboženského vyznání 
a přesvědčení; vyzývá členské státy EU, 
aby se do těchto diskusí aktivně zapojily; 
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14. 2. 2012 B7-0071/3 

Pozměňovací návrh  3 

Frank Vanhecke 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. znovu připomíná svou výzvu členským 
státům EU, aby aktivně vystupovaly proti 
jakýmkoli snahám ohrožujícím zásadu 
všeobecné povahy, nedělitelnosti 
a provázanosti lidských práv a aby aktivně 
podpořily UNHRC v její snaze zabývat se 
stejnou měrou otázkou diskriminace na 
jakémkoli základě, včetně diskriminace na 
základě pohlaví, rasy, věku, sexuální 
orientace a náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; zastává názor, že je třeba 
konkrétním a trvalým způsobem navázat 
na rezoluci A/HRC/RES/17/19 ze dne 
17. června 2011 o lidských právech, 
sexuální orientaci a genderové identitě; 

5. znovu připomíná svou výzvu členským 
státům EU, aby aktivně vystupovaly proti 
jakýmkoli snahám ohrožujícím zásadu 
všeobecné povahy, nedělitelnosti 
a provázanosti lidských práv a aby aktivně 
podpořily UNHRC v její snaze zabývat se 
stejnou měrou otázkou diskriminace na 
jakémkoli základě, včetně diskriminace na 
základě pohlaví, rasy, věku, sexuální 
orientace a náboženského vyznání nebo 
přesvědčení; v tomto ohledu rovněž 
odsuzuje systematické a neustávající 
násilí vůči křesťanům v Egyptě a 
Indonésii a vyzývá EU a její členské státy, 
aby tyto záležitosti rozhodně zařadily na 
program jednání UNHRC a aby své 
vztahy s uvedenými státy podmínily 
pokrokem v této oblasti;  
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14. 2. 2012 B7-0071/4 

Pozměňovací návrh  4 

Frank Vanhecke 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
proces hodnocení dosud nevedl k vytvoření 
dalekosáhlejších podmínek členství ve 
vztahu k závazkům a činnosti v oblasti 
problematiky lidských práv; opakuje svou 
výzvu k tomu, aby ve všech regionálních 
skupinách volby proběhly na základě 
soutěže mezi kandidáty, a doporučuje EU 
a jejím členským státům, aby se jasně 
postavily proti postupu regionálních 
skupin, které ve volbách do UNHRC 
navrhují stejný počet kandidátů, jako je 
počet volených míst, a aby v této 
záležitosti šly příkladem; 

8. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že některé státy závažně porušující lidská 
práva, jako je Čína, Kuba a Saúdská 
Arábie, jsou členy UNHRC; v této 
souvislosti upozorňuje na to, že v minulém 
roce Čína zahájila svůj nejtvrdší zásah 
proti ochráncům lidských práv za více než 
jedno desetiletí; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že proces hodnocení dosud 
nevedl k vytvoření dalekosáhlejších 
podmínek členství ve vztahu k závazkům 
a činnosti v oblasti problematiky lidských 
práv; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
členové UNHRC by měli dodržovat 
nejpřísnější normy v oblasti lidských práv, 
plně v těchto záležitostech spolupracovat a 
být smluvními stranami značného počtu 
mezinárodních úmluv v oblasti lidských 
práv;  je toho názoru, že státy, které 
závažně porušují lidská práva, státy, které 
ratifikovaly méně než polovinu klíčových 
lidskoprávních nástrojů, a státy, které 
spolehlivě nespolupracují, pokud jde o 
zvláštní postupy, musí být vyloučeny, ať 
už jsou kandidáty nebo členy;  opakuje 
svou výzvu k tomu, aby ve všech 
regionálních skupinách volby proběhly na 
základě soutěže mezi kandidáty, 
a doporučuje EU a jejím členským státům, 
aby se jasně postavily proti postupu 
regionálních skupin, které ve volbách do 
UNHRC navrhují stejný počet kandidátů, 
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jako je počet volených míst, a aby v této 
záležitosti šly příkladem; je toho názoru, 
že pokud jde o členství, měla by probíhat 
slyšení kandidátských zemí v New Yorku 
či Ženevě, jejichž součástí by byly jejich 
volební závazky, a že by UNHRC  v 
souvislosti s těmito dobrovolnými závazky 
měla vyvinout postup sledování 
dosaženého pokroku;  

Or. en 
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14. 2. 2012 B7-0071/5 

Pozměňovací návrh  5 

Frank Vanhecke 

za skupinu EFD 
 
Návrh usnesení B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. opět potvrzuje svůj názor, že zvláštní 
postupy jsou základním kamenem systému 
lidských práv OSN a že věrohodnost 
a účinnost UNHRC vychází z plného 
provádění těchto postupů a ze spolupráce 
Rady se zmocněnci pro zvláštní postupy; 

37. opět potvrzuje svůj názor, že zvláštní 
postupy jsou základním kamenem systému 
lidských práv OSN a že věrohodnost 
a účinnost UNHRC vychází z plného 
provádění těchto postupů a ze spolupráce 
Rady se zmocněnci pro zvláštní postupy; 
lituje však toho, že existují některé vlády, 
a to i v případě členských států UNHRC, 
které nespolupracují, pokud jde o zvláštní 
postupy, a že UNHRC tyto vlády přesto 
nepovolá k odpovědnosti, ačkoli 
ustanovení kodexu chování jsou v této 
věci zcela jasná;  vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou diskusí v rámci UNHRC, 
co se týče jádra zpráv zvláštních postupů; 
v této souvislosti se domnívá, že 
spolupráce států by měla být hodnocena 
na základě komunikace zvláštních 
postupů a států prostřednictvím statistiky, 
která vyčíslí odpovědi států na písemné 
výzvy či návštěvy vyžadované z titulu 
zvláštních postupů;  zdůrazňuje potřebu 
mnohem intenzivnějšího dialogu o 
zprávách zvláštních postupů; 

Or. en 

 
 


