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14.12.2020 B9-0403/14

Predlog spremembe 14
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. želi spomniti, da je spoštovanje 
pripadnikov manjšin poleg demokracije, 
načela pravne države in spoštovanja 
človekovih pravic temeljna vrednota EU, 
kot je določeno v členu 2 PEU;

3. želi spomniti, da je spoštovanje 
pripadnikov manjšin poleg demokracije, 
načela pravne države in spoštovanja 
človekovih pravic temeljna vrednota EU, 
kot je določeno v členu 2 PEU; poziva 
Komisijo, naj v letno poročilo o pravni 
državi vključi spremljanje pravic 
pripadnikov manjšin; ponovno poziva k 
vzpostavitvi mehanizma EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice, katerega pristojnosti bi med 
drugim vključevale spremljanje teh 
pravic;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/15

Predlog spremembe 15
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da je treba spoštovati 
jezikovne pravice v skupnostih z več kot 
enim uradnim jezikom, ne da bi pri tem 
omejevali pravice ene skupnosti v 
primerjavi z drugo, v skladu z ustavnim 
redom vsake države članice in njenim 
nacionalnim pravom; meni, da bi morali 
pri spodbujanju regionalnih jezikov in 
varstvu jezikovnih skupnosti spoštovati 
temeljne pravice vseh ljudi;

7. meni, da je treba spoštovati 
jezikovne pravice v skladu z ustavnim 
redom posamezne države članice , sodno 
prakso in mednarodnim pravom; poleg 
tega meni, da bi bilo treba na evropski 
ravni zaščititi regionalne in manjšinske 
jezike in s tem preprečiti diskriminacijo in 
spodbujati raznolikost;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/16

Predlog spremembe 16
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 10a. poziva Komisijo, naj v svoji 
širitveni politiki izboljša spremljanje 
spoštovanja pravic pripadnikov narodnih 
manjšin na osnovi izkušenj, pridobljenih v 
prejšnjih krogih širitve, ter na podlagi 
učinkovitega sodelovanja s Svetom 
Evrope;

Or. en



AM\1220755SL.docx PE661.533v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

14.12.2020 B9-0403/17

Predlog spremembe 17
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da se je treba pri ukrepih za 
ohranjanje kulturne in jezikovne identitete 
v korist narodnostnih in jezikovnih manjšin 
osredotočiti na pozitivne ukrepe, tudi na 
področju izobraževanja, kulture in javnih 
storitev;

12. meni, da so lahko ukrepi za 
ohranjanje kulturne in jezikovne identitete 
v korist narodnostnih in jezikovnih manjšin 
učinkoviti le, če se z njimi zagotovi več kot 
le prepoved diskriminacije, osredotočiti  
pa se morajo na pozitivne ukrepe, tudi v 
javni upravi, v sodnem sistemu, v 
izobraževanju, kulturi, socialnih storitvah, 
zdravstvu in javnih storitev;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/18

Predlog spremembe 18
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bi moral imeti vsak 
državljan EU pravico do kulture in 
razvedrila v svojem jeziku; opozarja, da so 
jezikovne manjšine pogosto premajhne ali 
nimajo institucionalne podpore, da bi 
razvile celovit sistem lastnih medijskih 
storitev; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
opravi oceno in sprejme najprimernejše 
ukrepe, da bi podprla razvoj tovrstnih 
medijskih storitev; opozarja, da sta 
sozakonodajalca od predložitve evropske 
državljanske pobude za zaščito manjšin 
Komisiji leta 2013 že sprejela bistvene 
predloge v zvezi s storitvami na področju 
avtorskih pravicam in avdiovizualnih 
medijev; je seznanjen z nedavno sprejetim 
sporočilom Komisije o kratkoročnem 
pregledu uredbe o geografskem blokiranju 
(COM(2020)0766), v katerem Komisija 
predlaga podroben pregled stanja v letu 
2022, ko bodo vsi učinki uredbe jasni; 
pozdravlja namero Komisije, da bo v 
okviru akcijskega načrta za medijski in 
avdiovizualni sektor vzpostavila dialog z 
deležniki glede avdiovizualnih vsebin; 
poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo 
pomisleki manjšinskih jezikov upoštevani 
v prihodnjih uredbah;

18. meni, da bi moral imeti vsak 
državljan EU pravico do kulture in 
razvedrila v svojem jeziku; opozarja, da so 
jezikovne manjšine pogosto premajhne ali 
nimajo institucionalne podpore, da bi 
razvile celovit sistem lastnih medijskih 
storitev, ter so odvisne od medijev iz 
drugih držav v istem jeziku; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj opravi oceno in 
sprejme najprimernejše ukrepe, da bi 
podprla razvoj tovrstnih medijskih storitev; 
spodbuja Komisijo, naj ustvari pravne in 
zakonodajne pogoje za zagotovitev 
svobode storitev, širitve in sprejemanja 
avdiovizualnih vsebin v regijah, v katerih 
živijo manjšine, da bodo te lahko v 
maternem jeziku gledale in poslušale 
vsebine, ki se oddajajo v drugih državah, 
brez geografskega blokiranja ; je 
seznanjen z nedavno sprejetim sporočilom 
Komisije o kratkoročnem pregledu uredbe 
o geografskem blokiranju 
(COM(2020)0766), v katerem Komisija 
predlaga podroben pregled stanja v letu 
2022, ko bodo vsi učinki uredbe jasni; 
pozdravlja predhodne ugotovitve o 
avdiovizualnih vsebinah in je seznanjen z 
načrtom Komisije, da bo v okviru 
akcijskega načrta za medijski in 
avdiovizualni sektor vzpostavila dialog z 



AM\1220755SL.docx PE661.533v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

deležniki glede avdiovizualnih vsebin; 
poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo 
pomisleki manjšinskih jezikov upoštevani 
v prihodnjih uredbah;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/19

Predlog spremembe 19
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
v imenu skupine Verts/ALE
Delara Burkhardt

Predlog resolucije B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Evropska državljanska pobuda Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da veliko oseb brez 
državljanstva v Evropski uniji pripade 
narodnim in jezikovnim manjšinam; meni, 
da bi lahko ob ustreznem upoštevanju 
suverenosti in pristojnosti držav članic 
sprejeli pozitivne ukrepe, nekateri pozitivni 
ukrepi pa se v zvezi s to zadevo že 
izvajajo; opozarja, da je podelitev in 
odvzem državljanstva v pristojnosti 
posameznih držav;

19. opozarja, da veliko oseb, ki so de 
jure in de facto brez državljanstva v 
Evropski uniji, pripada narodnim in 
jezikovnim manjšinam; meni, da bi lahko 
ob ustreznem upoštevanju suverenosti in 
pristojnosti držav članic sprejeli pozitivne 
ukrepe, nekateri pozitivni ukrepi pa se v 
zvezi s to zadevo že izvajajo; zlasti 
poudarja, da bi morala Unija preučiti 
možnosti za približevanje pravic oseb, ki 
so dolgotrajno brez državljanstva, in 
njihovih družin ter pravic državljanov 
EU; poudarja, da je podelitev in odvzem 
državljanstva v pristojnosti posameznih 
držav, ki morajo pri tem ustrezno 
upoštevati pravo EU ;

Or. en


