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14.2.2012 B7-0071/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Frank Vanhecke 

v mene skupiny EFD 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

E. keďže UNHRC je jedinečnou 

platformou, ktorá sa zameriava na 

všeobecné ľudské práva, a špecifickým 

fórom na riešenie otázok ľudských práv 

v rámci systému OSN; keďže je poverená 

dôležitou úlohou posilňovať 

presadzovanie, ochranu a dodržiavanie 

ľudských práv na celom svete; 

E. keďže UNHRC je nástupcom Komisie 

OSN pre ľudské práva, orgánu, ktorý bol 

veľmi kritizovaný preto, že umožnil 

členstvo krajinám so zlými podmienkami v 

oblasti ľudských práv, a preto, že 

nedokázal riešiť prípady porušovania 

ľudských práv vo svete; keďže z hľadiska 

obhajcov ľudských práv aj UNHRC do 

veľkej miery zlyhala v reakcii na väčšinu 

kríz v oblasti ľudských práv a na 

chronické situácie porušovania ľudských 

práv; keďže je to tak v dôsledku 

rovnakého štrukturálneho problému, 

konkrétne skutočnosti, že vážni 

porušovatelia ľudských práv môžu byť 

členmi UNHRC, ako aj v dôsledku 

selektívnosti a politizácie; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Frank Vanhecke 

v mene skupiny EFD 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. víta nominácie pre túto schôdzu týkajúce 

sa mandátov nezávislého experta pre 

podporu demokratického a spravodlivého 

medzinárodného poriadku, osobitného 

spravodajcu pre podporu pravdy, 

spravodlivosti, nápravy škody a záruk proti 

recidíve, osobitného spravodajcu pre 

situáciu v oblasti ľudských práv v Sýrii a 

nezávislého experta pre situáciu v oblasti 

ľudských práv v Sudáne; berie na vedomie 

správy, ktoré títo osobitní spravodajcovia 

predložia, okrem iného o situácii v oblasti 

ľudských práv v KĽDR, Iráne a 

Barme/Mjanmarsku, ako aj správy o 

mučení a inom krutom, neľudskom alebo 

ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní, 

o situácii ochrancov ľudských práv a o 

slobode náboženstva alebo viery; vyzýva 

členské štáty, aby sa aktívne podieľali na 

týchto diskusiách; 

3. víta nominácie na túto schôdzu týkajúce 

sa mandátov nezávislého experta pre 

podporu demokratického a spravodlivého 

medzinárodného poriadku, osobitného 

spravodajcu pre podporu pravdy, 

spravodlivosti, nápravy škody a záruk proti 

recidíve a osobitného spravodajcu pre 

situáciu v oblasti ľudských práv v Sýrii; na 

druhej strane je toho názoru, že UNHRC 

neriešil situáciu v Sudáne primerane; 

ľutuje najmä, že UNHRC neposkytla 

nezávislého experta na situáciu v oblasti 

ľudských práv v Sudáne s mandátom, 

ktorý by mu umožnil sledovať a podávať 

správy v súvislosti s prebiehajúcim 

závažným porušovaním ľudských práv, ku 

ktorému dochádza v celej krajine, a že 

dôraz sa kladie skôr na aspekt budovania 

kapacít; berie na vedomie správy, ktoré 

títo osobitní spravodajcovia predkladajú, 

okrem iného o situácii v oblasti ľudských 

práv v KĽDR, Iráne a Barme/Mjanmarsku, 

ako aj správy o mučení a inom krutom, 

neľudskom alebo ponižujúcom 

zaobchádzaní alebo trestaní, o situácii 

ochrancov ľudských práv a o slobode 

náboženstva alebo viery; vyzýva členské 

štáty, aby sa aktívne podieľali na týchto 

diskusiách; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Frank Vanhecke 

v mene skupiny EFD 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. znovu opakuje svoju výzvu členským 

štátom EÚ, aby aktívne odmietali všetky 

pokusy o narušenie koncepcie všeobecnej 

platnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej 

previazanosti ľudských práv a aktívne 

podporovali UNHRC v tom, aby sa 

rovnako zaoberala otázkou diskriminácie 

každého druhu vrátane rodovej 

diskriminácie, diskriminácie na základe 

rasového pôvodu, veku, sexuálnej 

orientácie a náboženstva alebo viery; 

zastáva názor, že je potrebné konkrétnym 

a trvalým spôsobom nadväzovať na 

rezolúciu A/HRC/RES/17/19 zo 17. júna 

2011 o ľudských právach, sexuálnej 

orientácii a rodovej identite; 

5. znovu opakuje svoju výzvu členským 

štátom EÚ, aby aktívne odmietali všetky 

pokusy o narušenie koncepcie všeobecnej 

platnosti, nedeliteľnosti a vzájomnej 

previazanosti ľudských práv a aktívne 

podporovali UNHRC v tom, aby sa 

rovnako zaoberala otázkou diskriminácie 

každého druhu vrátane rodovej 

diskriminácie, diskriminácie na základe 

rasového pôvodu, veku, sexuálnej 

orientácie a náboženstva alebo viery; 

odsudzuje tiež v tejto súvislosti 

systematické a pretrvávajúce násilie proti 

kresťanom v Egypte a Indonézii a vyzýva 

EÚ a jej členské štáty, aby tieto otázky 

dôrazne zaraďovali do programu UNHRC 

a aby svoje vzťahy s uvedenými štátmi 

podmieňovali dosiahnutím pokroku v tejto 

oblasti; 

Or. en 



 

AM\892509SK.doc  PE483.130v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

14.2.2012 B7-0071/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Frank Vanhecke 

v mene skupiny EFD 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že proces preskúmania 

neviedol k vypracovaniu rozsiahlejších 

kritérií členstva, pokiaľ ide o záväzky a 

činnosti súvisiace s ľudskými právami; 

opakuje svoju požiadavku, aby sa vo 

všetkých regionálnych skupinách konali 

pluralitné voľby, a odporúča, aby EÚ a jej 

členské štáty vyjadrili jasný nesúhlas s 

postupom regionálnych skupín 

navrhujúcich koncepciu tzv. čistých štátov 

a aby boli v tejto záležitosti dobrým 

príkladom; 

8. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 

že niektorí z najvážnejších porušovateľov 

ľudských práv vo svete, ako sú Čína, 

Kuba a Saudská Arábia, sú členmi 

UNHRC; v tejto súvislosti poukazuje na 

skutočnosť, že Čína v minulom roku 

uskutočnila svoj najtvrdší zásah proti 

obhajcom ľudských práv za viac ako 

desať rokov; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že proces preskúmania 

neviedol k vypracovaniu rozsiahlejších 

kritérií členstva, pokiaľ ide o záväzky a 

činnosti súvisiace s ľudskými právami; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je členovia 

UNHRC by mali presadzovať najvyššie 

normy v oblasti ľudských práv, plne 

spolupracovať v otázkach ľudských práv 

a byť účastníkmi značného počtu 

medzinárodných dohovorov o ľudských 

právach; zastáva názor, že krajiny, ktoré 

sa dopúšťajú rozsiahleho porušovania 

ľudských práv, štáty, ktoré ratifikovali 

menej než polovicu z hlavných nástrojov z 

oblasti ľudských práv, a krajiny, ktoré 

zodpovedne nespolupracujú v oblasti 

osobitných postupov, musia byť vylúčené 

z kandidatúry alebo členstva; opakuje 

svoju požiadavku, aby sa vo všetkých 

regionálnych skupinách konali pluralitné 

voľby, a odporúča, aby EÚ a jej členské 

štáty vyjadrili jasný nesúhlas s postupom 

regionálnych skupín navrhujúcich 
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koncepciu tzv. čistých štátov a aby boli v 

tejto záležitosti dobrým príkladom; zastáva 

názor, že v súvislosti s členstvom by sa 

mali uskutočňovať vypočutia 

kandidátskych štátov v New Yorku alebo v 

Ženeve, štáty by mali prijať záväzky, 

pokiaľ ide voľby, a že UNHRC by mala 

vytvoriť postup na kontrolu pokroku v 

týchto dobrovoľných záväzkoch a 

prísľuboch; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Frank Vanhecke 

v mene skupiny EFD 

 

Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

37. opätovne potvrdzuje svoj názor, že 

osobitné postupy sú jadrom systému 

ochrany ľudských práv v rámci OSN a že 

dôveryhodnosť a účinnosť UNHRC 

spočíva v plnom uplatňovaní týchto 

postupov a v spolupráci Rady s držiteľmi 

mandátov; 

37. opätovne potvrdzuje svoj názor, že 

osobitné postupy sú jadrom systému 

ochrany ľudských práv v rámci OSN a že 

dôveryhodnosť a účinnosť UNHRC 

spočíva v plnom uplatňovaní týchto 

postupov a v spolupráci Rady s držiteľmi 

mandátov; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že viaceré vlády vrátane členov UNHRC 

nespolupracujú, pokiaľ ide o osobitné 

postupy, a že UNHRC tieto vlády neberie 

na zodpovednosť napriek tomu, že 

ustanovenia kódexu správania sú v tejto 

otázke úplne jasné; ľutuje, že v UNHRC 

sa nedostatočne diskutuje o podstate správ 

mimoriadnych postupov; zastáva v tejto 

súvislosti názor, že spolupráca štátov by sa 

mala posudzovať podľa komunikácie 

osobitných postupov a štátov na základe 

štatistických údajov vychádzajúcich z 

odpovedí štátov na listy s obvineniami 

alebo na návštevy požadované osobitnými 

postupmi; zdôrazňuje, že je potrebný 

oveľa intenzívnejší interaktívny dialóg o 

správach osobitných postupov; 

Or. en 

 

 


