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Predlog spremembe 1
Helga Stevens

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov 
(v nadaljnjem besedilu: Konvencija OZN 
o pravicah invalidov), ki je v EU začela 
veljati 21. januarja 2011 v skladu s 
Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 
26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov s 
strani Evropske skupnosti,

Or. en

Predlog spremembe 2
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost,

Or. en

Predlog spremembe 3
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Or. it

Predlog spremembe 4
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu,

Or. en

Predlog spremembe 5
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 
2008 o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazensko-pravnimi sredstvi,

Or. en

Predlog spremembe 6
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. aprila 2015 ob mednarodnem 
dnevu Romov – rasno sovraštvo do Romov 
v Evropi in priznanje, s strani EU, dneva 
spomina na genocid nad Romi med drugo 
svetovno vojno, 14; Sprejeta besedila, 
P8_TA(2015)0095,

Or. en

Predlog spremembe 7
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Vilija 
Blinkevičiūtė, Antonio López-Istúriz White, Michela Giuffrida, Hilde Vautmans, 
Marlene Mizzi, Barbara Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana 
Žitňanská, Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 8
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
vidikih temeljnih pravic pri vključevanju 
Romov v EU: boj proti anticiganizmu; 
Sprejeta besedila, (2017/2038(INI)),

Or. en
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Predlog spremembe 9
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju druge raziskave 
Evropske unije o manjšinah in 
diskriminaciji (EU-MIDIS II),

Or. en

Predlog spremembe 10
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 1. junija 
2017 o boju proti antisemitizmu,

Or. en

Predlog spremembe 11
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije o 
razmerah v Sredozemlju in potrebi po 
celostnem pristopu EU k migraciji; 
Sprejeta besedila, (2015/2095(INI)),

Or. en
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Predlog spremembe 12
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju različnih poročil 
nacionalnih, evropskih in mednarodnih 
NVO,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dela, ki ga 
opravljajo Agencija za temeljne pravice, 
Svet Evrope in Beneška komisija,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodne prakse 
Sodišča Evropske unije in Evropskega 
sodišča za človekove pravice,

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr
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Predlog spremembe 15
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vmesnega pregleda 
okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov1a,

__________________

1a COM(2017)0458

Or. en

Predlog spremembe 16
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Komisije 
o boju proti korupciji v EU2a,

__________________

2a COM(2014)0038

Or. en

Predlog spremembe 17
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z naslovom „Boj proti korupciji v EU“3a,



AM\1164983SL.docx 9/111 PE626.588v01-00

SL

__________________

3a COM(2011)0308

Or. en

Predlog spremembe 18
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Agencije 
EU za temeljne pravice o temeljnih 
pravicah za leto 20172,

črtano

__________________

2 Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, Poročilo o temeljnih pravicah za 
leto 2017, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/f
undamental-rights-report-2017.

Or. en

Predlog spremembe 19
Csaba Sógor, Pál Csáky

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Odbora 
za peticije o varstvu in nediskriminaciji 
manjšin v državah članicah EU 
(2017/2937(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 20
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Agencije 
EU za temeljne pravice z naslovom 
Antisemitizem – pregled razpoložljivih 
podatkov v Evropski uniji za obdobje 
2006–2016,

Or. en

Predlog spremembe 21
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o 
politikah na področju minimalnega 
dohodka kot sredstvu za boj proti revščini 
(A8-0292/2017),

Or. it

Predlog spremembe 22
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker sta revščina in družbena 
izključenost kršitev človekovega 
dostojanstva in temeljnih pravic, 
določenih v Listini EU o temeljnih 
pravicah, ter nista le težavi, za kateri je 
odgovoren posameznik, temveč ju je treba 
obravnavati kolektivno v okviru 
dohodkovne politike; ker načelo 14 
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evropskega stebra socialnih pravic, ki 
izrecno obravnava minimalni dohodek, 
določa, da ima „[v]sakdo brez zadostnih 
sredstev […] pravico do primernega 
minimalnega dohodka, ki zagotavlja 
dostojno življenje v vseh obdobjih ter 
učinkovit dostop do potrebnega blaga in 
storitev“;

Or. it

Predlog spremembe 23
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Aa. ker je dohodkovna revščina le en 
vidik koncepta revščine in se zato revščina 
ne nanaša samo na materialna sredstva, 
temveč zajema tudi socialne vire, zlasti 
izobraževanje, zdravstvo in dostop do 
storitev;

Or. it

Predlog spremembe 24
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Ab. ker novejši podatki o dohodkovni 
revščini kažejo na porast revščine in hudo 
materialno pomanjkanje v Evropi; ker se 
je treba na te razmere odzvati z ukrepi za 
spodbujanje nacionalnih programov 
minimalnega dohodka in tako vsem 
osebam z nezadostnimi dohodki zagotoviti 
dostojne življenjske pogoje, boljšo raven 
socialne vključenosti in vključenosti na 
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trg dela ter enakost pri uveljavljanju 
temeljnih pravic; ker bi moralo biti pri 
izvedbi teh ukrepov mogoče odstopati od 
sedanjih omejitev, določenih v Paktu za 
stabilnost in rast;

Or. it

Predlog spremembe 25
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Ac. ker je Svet 5. oktobra 2015 sprejel 
sklepe o ustreznosti pokojnin, pri čemer je 
menil, da je ključnega pomena, da javne 
pokojninske sheme vsebujejo ustrezne 
zaščitne ukrepe za osebe, ki jim 
zaposlitvene možnosti ne omogočajo ali 
jim niso omogočale pridobitev zadostnih
pokojninskih pravic, in da bi morali taki 
zaščitni ukrepi vključevati zlasti določbe o 
minimalnih pokojninah ali drugem 
minimalnem dohodku za starejše;

Or. it

Predlog spremembe 26
Martina Anderson

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega Nasilje nad 
ženskami: vseevropska raziskava, ki je bilo 
objavljeno marca 2014, razvidno, da se je 
treba proti nasilju nad ženskami boriti v 
vseh državah članicah EU, tudi v tistih, ki 
še niso ratificirale Konvencije Sveta 

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega Nasilje nad 
ženskami: vseevropska raziskava, ki je bilo 
objavljeno marca 2014, razvidno, da se je 
treba proti nasilju nad ženskami boriti v 
vseh državah članicah EU, tudi v tistih, ki 
še niso ratificirale Konvencije Sveta 
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Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto;

Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto; ker je v 
Resoluciji Varnostnega sveta ZN št. 1325 
poudarjen pomen enake zastopanosti, 
udeležbe in vključevanja žensk pri vseh 
prizadevanjih za ohranjanje in 
spodbujanje miru in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega Nasilje nad 
ženskami: vseevropska raziskava, ki je bilo 
objavljeno marca 2014, razvidno, da se je 
treba proti nasilju nad ženskami boriti v 
vseh državah članicah EU, tudi v tistih, ki 
še niso ratificirale Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto;

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega Nasilje nad 
ženskami: vseevropska raziskava, ki je bilo 
objavljeno marca 2014, razvidno, da se je 
treba proti nasilju nad ženskami boriti v 
vseh državah članicah EU, tudi v tistih, ki 
še niso ratificirale Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto; ker pri 
invalidnih ženskah obstaja večja 
verjetnost, da bodo postale žrtev nasilja v 
družini in spolnih napadov, kot pri 
neinvalidnih ženskah;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marie-Christine Vergiat
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega „Nasilje 
nad ženskami: vseevropska raziskava“, ki 
je bilo objavljeno marca 2014, razvidno, 
da se je treba proti nasilju nad ženskami 
boriti v vseh državah članicah EU, tudi v 
tistih, ki še niso ratificirale Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto;

A. ker je spoštovanje načela pravne 
države predpogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker morajo države zagotoviti 
varstvo človekovih pravic vseh ljudi z 
uzakonitvijo in izvajanjem mednarodnih 
pogodb in konvencij na področju 
človekovih pravic; ker bi bilo treba načelo 
pravne države in temeljne pravice stalno 
utrjevati; ker vsak poskus spodkopavanja 
teh načel ne škodi le zadevni državi 
članici, temveč tudi Uniji kot celoti;

Horizontalni predlog spremembe: Pravna 
država

Or. fr

Predlog spremembe 29
Auke Zijlstra, Giancarlo Scottà, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je iz poročila Agencije za 
temeljne pravice, naslovljenega Nasilje 
nad ženskami: vseevropska raziskava, ki je 
bilo objavljeno marca 2014, razvidno, da
se je treba proti nasilju nad ženskami
boriti v vseh državah članicah EU, tudi v 
tistih, ki še niso ratificirale Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto;

A. ker v poročilu Agencije za temeljne 
pravice, naslovljenem Nasilje nad 
ženskami: vseevropska raziskava, ki je bilo 
objavljeno marca 2014, ni bil raziskan 
eden od temeljnih vzrokov nasilja nad 
ženskami, ki je povezan z vero in 
ideologijo, kot je islam, in proti kateremu
se je treba boriti v vseh državah članicah 
EU, in sicer zaradi obsega težave, hudih 
posledic nasilja in učinka, ki ga ima na
življenje državljanov EU in na družbo kot 
celoto;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker na človekovem dostojanstvu
slonijo vse temeljne pravice in ker 
človekovo dostojanstvo tore ne sme biti 
predmet instrumentalizacije; ker je treba 
človekovo dostojanstvo varovati in ga 
spodbujati v vseh pobudah EU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker letos obeležujemo 70. obletnico 
Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah; ker so človekove pravice 
univerzalne, nedeljive, medsebojno 
odvisne in nehierarhične;

Or. en

Predlog spremembe 32
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 

črtano
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spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno 
omejuje njihovo zmožnost uveljavljanja 
svojih pravic in enakopravnega 
sodelovanja v družbi; ker je leta 2017 
gibanje #MeToo izboljšalo ozaveščenost o 
obsegu in intenzivnosti spolnega 
nadlegovanja, spolnega nasilja in nasilja 
na podlagi spola, s katerimi se soočajo 
ženske;

Or. en

Predlog spremembe 33
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske;

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske; ker je gibanje 
#MeToo zagotovilo pozitivno spodbudo za 
enakost spolov, vendar so primeri 
spolnega nadlegovanja ter spolnega 
nasilja in nasilja na podlagi spola še 
vedno zelo razširjeni;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske;

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske; ker so v 
preteklih letih poročila opozarjala na vse 
večje število negativnih odzivov na pravice 
žensk in enakost spolov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
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spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske;

spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske; ker so v 
preteklih letih poročila opozarjala na vse 
večje število negativnih odzivov na pravice 
žensk in enakost spolov v EU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Sophia 
in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske;

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, spolno nadlegovanje, nasilje 
na podlagi spola in do žensk sovražni 
govor, ki močno omejuje njihovo zmožnost 
uveljavljanja svojih pravic in 
enakopravnega sodelovanja v družbi; ker je
leta 2017 gibanje #MeToo izboljšalo 
ozaveščenost o obsegu in intenzivnosti 
spolnega nadlegovanja, spolnega nasilja in 
nasilja na podlagi spola, s katerimi se 
soočajo ženske;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Brice Hortefeux

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 

B. ker lahko ženske in dekleta v EU 
doživljajo strukturno neenakost med 
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spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno omejuje 
njihovo zmožnost uveljavljanja svojih 
pravic in enakopravnega sodelovanja v 
družbi; ker je leta 2017 gibanje #MeToo 
izboljšalo ozaveščenost o obsegu in 
intenzivnosti spolnega nadlegovanja, 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, 
s katerimi se soočajo ženske;

spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki lahko močno 
omejuje njihovo zmožnost uveljavljanja 
svojih pravic in enakopravnega 
sodelovanja v družbi; ker je leta 2017 
gibanje #MeToo izboljšalo ozaveščenost o 
obsegu in intenzivnosti spolnega 
nadlegovanja, spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola, s katerimi se soočajo ženske;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ženske in dekleta v EU
doživljajo strukturno neenakost med 
spoloma v različnih oblikah in v različnih 
okoljih, ki vključuje diskriminacijo na 
podlagi spola, nasilje na podlagi spola in 
do žensk sovražni govor, ki močno 
omejuje njihovo zmožnost uveljavljanja 
svojih pravic in enakopravnega 
sodelovanja v družbi; ker je leta 2017 
gibanje #MeToo izboljšalo ozaveščenost o 
obsegu in intenzivnosti spolnega 
nadlegovanja, spolnega nasilja in nasilja 
na podlagi spola, s katerimi se soočajo 
ženske;

B. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda izražanja za moške in ženske
eden od bistvenih instrumentov, s katerim 
lahko ljudje sodelujejo v javni razpravi in 
dosežejo družbene spremembe; ker so 
svoboda, pluralizem in neodvisnost 
medijev ter svoboda zbiranja in 
združevanja ključni sestavni deli pravice 
do svobode izražanja in so bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih 
držav članic; ker se novinarji in drugi 
medijski akterji v EU soočajo z mnogimi 
napadi, grožnjami, pritiski ter celo umori 
državnih in nedržavnih akterjev;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)



PE626.588v01-00 20/111 AM\1164983SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je v Evropi veliko primerov 
negativnih odzivov na pravice žensk in 
zlasti zaskrbljujočih poskusov omejitve ali 
prepovedi pravice žensk do nadzora nad 
svojim telesom in odločanja o svojem 
življenju; ker ženske v Uniji zaradi 
različnih politik in zakonodaj držav članic 
niso enakopravne, kar zadeva pravico do 
splava;

Or. en

Predlog spremembe 40
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Sophia 
in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker imajo mediji in organizacije 
civilne družbe v demokraciji temeljno 
vlogo;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker sta svoboda govora in svoboda 
izražanja temelja naših družb in ju je 
treba na vsak način še naprej ščititi;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda zbiranja eden od instrumentov, s 
katerim lahko ljudje sodelujejo v javni 
razpravi in dosežejo družbene spremembe; 
ker so svoboda, pluralizem in neodvisnost 
medijev ključni sestavni deli pravice do 
svobode izražanja in so bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih 
držav članic; ker se novinarji in drugi 
medijski akterji v EU soočajo z mnogimi 
napadi, grožnjami ter pritiski državnih in 
nedržavnih akterjev;

C. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 
potomci migrantov in pripadniki 
družbeno-kulturnih manjšin še naprej 
soočajo z razširjeno diskriminacijo po vsej 
EU in na vseh področjih življenja; ker so
bili kljub številnim pozivom Komisiji 
sprejeti le omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker
mnenjski voditelji in politiki po vsej EU 
prevzemajo rasistično in ksenofobno držo, 
s tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki 
zagotavlja plodna tla za diskriminacijo, 
rasizem, ksenofobijo ter sovražni govor in 
kazniva dejanja iz sovraštva;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda zbiranja eden od instrumentov, s 
katerim lahko ljudje sodelujejo v javni 
razpravi in dosežejo družbene spremembe; 
ker so svoboda, pluralizem in neodvisnost 
medijev ključni sestavni deli pravice do 

C. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda zbiranja eden od instrumentov, s 
katerim lahko ljudje sodelujejo v javni 
razpravi in dosežejo družbene spremembe; 
ker so svoboda, pluralizem in neodvisnost 
medijev ključni sestavni deli pravice do 
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svobode izražanja in so bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih držav 
članic; ker se novinarji in drugi medijski 
akterji v EU soočajo z mnogimi napadi, 
grožnjami ter pritiski državnih in 
nedržavnih akterjev;

svobode izražanja in so bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih držav 
članic; ker se novinarji in drugi medijski 
akterji v EU soočajo z mnogimi napadi, 
grožnjami ter pritiski državnih in 
nedržavnih akterjev; ker sta bila novinarja 
Daphne Caruana Galizia in Ján Kuciak 
(ter njegova partnerka) umorjena na 
Malti oziroma Slovaškem zaradi njunega 
preiskovalnega dela, s katerim sta 
razkrivala korupcijo, storilcev in 
napeljevalcev pa še niso odkrili in privedli 
pred sodišče;

Or. en

Predlog spremembe 44
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda zbiranja eden od instrumentov, s 
katerim lahko ljudje sodelujejo v javni 
razpravi in dosežejo družbene spremembe; 
ker so svoboda, pluralizem in neodvisnost 
medijev ključni sestavni deli pravice do 
svobode izražanja in so bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih
držav članic; ker se novinarji in drugi 
medijski akterji v EU soočajo z mnogimi 
napadi, grožnjami ter pritiski državnih in 
nedržavnih akterjev;

C. ker je v demokratičnih družbah 
svoboda zbiranja eden od instrumentov, s 
katerim lahko ljudje sodelujejo v javni 
razpravi; ker so svoboda, pluralizem in 
neodvisnost medijev ključni sestavni deli 
pravice do svobode izražanja in so bistveni 
za demokratično delovanje držav članic; 
ker se novinarji in drugi medijski akterji v 
EU soočajo z mnogimi napadi, grožnjami 
ter pritiski državnih in nedržavnih akterjev, 
ki povzročajo morebitno samocenzuro;

Or. en

Predlog spremembe 45
Frank Engel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker obstaja tveganje, da porast 
rasnega sovraštva ali sovraštva na podlagi 
spola, nasilja in ksenofobije v državah 
članicah postane nekaj normalnega in 
sprejemljivega, pa naj bo to prek kaznivih 
dejanj iz sovraštva, lažnih novic, 
anonimnih sporočil, objavljenih na 
družbenih omrežjih ali drugih spletnih 
platformah, manifestacij ali politične 
propagande;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker le 27% Evropejcev pozna 
enotno evropsko številko za klic v sili 112, 
še vedno pa ni dostopna vsem;

Or. en

Predlog spremembe 47
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 

črtano
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potomci migrantov in pripadniki etničnih 
manjšin še naprej soočajo z razširjeno 
diskriminacijo po vsej EU in na vseh 
področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker 
mnenjski voditelji in politiki po vsej EU 
prevzemajo vztrajno rasistično in 
ksenofobno držo, s tem pa spodbujajo 
družbeno ozračje, ki zagotavlja plodna tla 
za rasizem, diskriminacijo in kazniva 
dejanja iz sovraštva;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 
potomci migrantov in pripadniki etničnih 
manjšin še naprej soočajo z razširjeno 
diskriminacijo po vsej EU in na vseh 
področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker 
mnenjski voditelji in politiki po vsej EU 
prevzemajo vztrajno rasistično in 
ksenofobno držo, s tem pa spodbujajo 
družbeno ozračje, ki zagotavlja plodna tla 
za rasizem, diskriminacijo in kazniva 
dejanja iz sovraštva;

D. Ponovno se vstavi prvi odstavek A:

ker je iz poročila Agencije za temeljne 
pravice, naslovljenega „Nasilje nad 
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ženskami: vseevropska raziskava“, ki je 
bilo objavljeno marca 2014, razvidno, da 
se je treba proti nasilju nad ženskami 
boriti v vseh državah članicah EU, tudi v 
tistih, ki še niso ratificirale Konvencije 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju 
proti njima (Istanbulska konvencija), in 
sicer zaradi obsega težave, hudih posledic 
nasilja in učinka, ki ga ima na življenja 
žensk in na družbo kot celoto;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, 
Angelika Mlinar

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 
potomci migrantov in pripadniki etničnih 
manjšin še naprej soočajo z razširjeno 
diskriminacijo po vsej EU in na vseh 
področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker mnenjski 
voditelji in politiki po vsej EU prevzemajo 
vztrajno rasistično in ksenofobno držo, s 
tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki 
zagotavlja plodna tla za rasizem, 
diskriminacijo in kazniva dejanja iz 
sovraštva;

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 
potomci migrantov in pripadniki etničnih 
manjšin še naprej soočajo z razširjeno 
diskriminacijo po vsej EU in na vseh 
področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker mnenjski 
voditelji in politiki po vsej EU prevzemajo 
vztrajno rasistično in ksenofobno držo, s 
tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki 
zagotavlja plodna tla za rasizem, 
diskriminacijo in kazniva dejanja iz 
sovraštva; ker je ta drža v nasprotju s 
skupnimi evropskimi vrednotami, h 
katerim so se zavezale vse države članice;
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Or. fr

Predlog spremembe 50
Helga Stevens

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika ali pripadnosti 
narodnostni manjšini; ker se migranti, 
potomci migrantov in pripadniki etničnih 
manjšin še naprej soočajo z razširjeno 
diskriminacijo po vsej EU in na vseh 
področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker mnenjski 
voditelji in politiki po vsej EU prevzemajo 
vztrajno rasistično in ksenofobno držo, s 
tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki 
zagotavlja plodna tla za rasizem, 
diskriminacijo in kazniva dejanja iz 
sovraštva;

D. ker člen 21(1) Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah določa, da je 
prepovedana vsakršna diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože,
invalidnosti, etničnega ali socialnega 
porekla, genetskih značilnosti, jezika ali 
pripadnosti narodnostni manjšini; ker se 
migranti, potomci migrantov in pripadniki 
etničnih manjšin še naprej soočajo z 
razširjeno diskriminacijo po vsej EU in na 
vseh področjih življenja; ker so bili kljub 
številnim pozivom Komisiji sprejeti le 
omejeni ukrepi za zagotovitev 
učinkovitega varstva manjšin; ker mnenjski 
voditelji in politiki po vsej EU prevzemajo 
vztrajno rasistično in ksenofobno držo, s 
tem pa spodbujajo družbeno ozračje, ki 
zagotavlja plodna tla za rasizem, 
diskriminacijo in kazniva dejanja iz 
sovraštva;

Or. en

Predlog spremembe 51
Martina Anderson

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. priznava, da se Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU ne bo več 
uporabljala za Veliko Britanijo; ugotavlja, 
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da Listina deluje kot „zgornja meja“ 
pravic, medtem ko Evropska konvencija o 
človekovih pravicah deluje kot „spodnja 
meja“ za stanje pravic v Evropski uniji; 
ugotavlja, da bo na severu Irske 1,8 
milijona potencialnih evropskih 
državljanov, katerih pravice zaradi izstopa 
Združenega kraljestva ne bodo več 
zagotovljene;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marek Jurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je svoboda misli, vesti in 
veroizpovedi zagotovljena s členom 10 
Listine o temeljnih pravicah in členom 9 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter bi jo bilo 
treba posebej zaščititi v okviru skrbi za 
vrednote Evropske unije;

Or. pl

Predlog spremembe 53
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker Agencija EU za temeljne 
pravice v študiji o hudih oblikah 
izkoriščanja delovne sile: delavci, ki se 
gibljejo znotraj Evropske unije in 
prihajajo v Evropsko unijo, navaja, da so 
žrtve takega izkoriščanja, ki nimajo 
urejenega prebivališča, zaradi svojega 
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statusa odvrnjene od prijavljanja javnim 
organom;

Or. en

Predlog spremembe 54
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker člen 10 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah določa pravico do 
svobode izražanja in obveščanja, kar 
obsega tudi svobodo mnenja ter 
sprejemanja in širjenja vesti in idej;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker Agencija EU za temeljne 
pravice v študiji o opozarjanju na kazniva 
dejanja iz sovraštva v Evropski uniji: 
priznavanje pravic žrtev navaja, da 
priseljenski status povečuje nevarnost za 
kazensko viktimizacijo žrtve, neodvisno od 
drugih znanih dejavnikov tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker diskriminacija na podlagi 
spola pomeni kršitev člena 19 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker Agencija EU za temeljne 
pravice v drugi raziskavi Evropske unije o 
manjšinah in diskriminaciji navaja, da je 
samo eden od osmih vprašanih navedel, 
da je vložil prijavo ali pritožbo o zadnjem 
primeru diskriminacije, ki ga je doživel 
zaradi svojega etničnega ali 
priseljenskega izvora;

Or. en

Predlog spremembe 58
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je spoštovanje načela pravne 
države predpogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker imajo države članice končno 
odgovornost za varovanje človekovih 
pravic vseh ljudi z uzakonitvijo in 
izvajanjem mednarodnih pogodb in 
konvencij na področju človekovih pravic; 
ker bi bilo treba načelo pravne države in 

črtano
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temeljne pravice stalno utrjevati; ker vsak 
poskus spodkopavanja teh načel ne škodi 
le zadevni državi članici, temveč tudi Uniji 
kot celoti;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je spoštovanje načela pravne 
države predpogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker imajo države članice končno 
odgovornost za varovanje človekovih 
pravic vseh ljudi z uzakonitvijo in 
izvajanjem mednarodnih pogodb in 
konvencij na področju človekovih pravic; 
ker bi bilo treba načelo pravne države in 
temeljne pravice stalno utrjevati; ker vsak 
poskus spodkopavanja teh načel ne škodi 
le zadevni državi članici, temveč tudi Uniji 
kot celoti;

E. Ponovno se vstavi prvi odstavek B:

ker ženske in dekleta v EU doživljajo 
strukturno neenakost med spoloma v 
različnih oblikah in v različnih okoljih, ki 
vključuje diskriminacijo na podlagi spola, 
nasilje na podlagi spola in do žensk 
sovražni govor, ki močno omejuje njihovo 
zmožnost uveljavljanja svojih pravic in 
enakopravnega sodelovanja v družbi; ker 
je leta 2017 gibanje #MeToo izboljšalo 
ozaveščenost o obsegu in intenzivnosti 
spolnega nadlegovanja, spolnega nasilja 
in nasilja na podlagi spola, s katerimi se 
soočajo ženske;

Or. fr
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Predlog spremembe 60
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Sophia 
in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je spoštovanje načela pravne 
države predpogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker imajo države članice končno 
odgovornost za varovanje človekovih 
pravic vseh ljudi z uzakonitvijo in 
izvajanjem mednarodnih pogodb in 
konvencij na področju človekovih pravic; 
ker bi bilo treba načelo pravne države in 
temeljne pravice stalno utrjevati; ker vsak 
poskus spodkopavanja teh načel ne škodi le 
zadevni državi članici, temveč tudi Uniji 
kot celoti;

E. ker je spoštovanje načela pravne 
države predpogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker so države članice odgovorne
za varovanje človekovih pravic vseh ljudi z 
uzakonitvijo in izvajanjem mednarodnih 
pogodb in konvencij na področju 
človekovih pravic; ker bi bilo treba načelo 
pravne države, demokracijo in temeljne 
pravice stalno utrjevati; ker vsak poskus 
spodkopavanja teh načel ne škodi le 
zadevni državi članici, temveč tudi Uniji 
kot celoti;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je v poročilu OZN o 
mednarodnih migracijah navedeno, da je 
leta 2017 približno 258 milijonov oseb 
živelo v državi, ki ni država, v kateri so se 
rodili; je seznanjen tudi, da je 3,4 % 
svetovnega prebivalstva mednarodnih 
migrantov, kar v primerjavi s podatkom za 
leto 2000, ko je bilo tako opredeljenega
2,8 % svetovnega prebivalstva, predstavlja 
rahlo povišanje, zlasti, kar zadeva večje 
število mednarodnih razselitev (več kot 1,3 
milijarde); opozarja, da več kot 60 % 
mednarodnih migrantov živi v Aziji (80 
milijonov) in v Evropi (78 milijonov), po 
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številu pa nato sledijo Severna Amerika
(58 milijonov), Afrika (25 milijonov), 
Latinska Amerika in Karibski otoki (10 
milijonov) ter Oceanija (8 milijonov) [1].

[1]http://www.un.org/en/development/des
a/population/migration/publications/migr
ationreport/docs/MigrationReport2017_H
ighlights.pdf 

Or. fr

Predlog spremembe 62
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker korupcija močno ogroža 
pravno državo v EU ter vodi do slabšega 
položaja in diskriminacije državljanov, 
kar zadeva enako uživanje temeljnih 
državljanskih, političnih, ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravic; ker 
korupcija izkrivlja količino in sestavo 
javnofinančnih odhodkov in močno 
ogroža sposobnost države, da čim bolje 
izkoristi razpoložljiva sredstva za polno 
uveljavljanje pravic državljanov;

Or. it

Predlog spremembe 63
Frank Engel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je Evropski parlament v svojih 
resolucijah in poročilih države članice 
večkrat pozval, naj vzpostavijo ustrezne 
politike, s katerimi bi se zagotovilo 
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spoštovanje socialnih, političnih in 
gospodarskih pravic invalidov, starejših in 
najranljivejših oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Csaba Sógor, Pál Csáky

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so pravice manjšin močno 
povezane z načelom pravne države; ker so 
v členu 2 PEU izrecno navedene pravice 
pripadnikov manjšin in ker si te pravice 
zaslužijo enako obravnavo kot druge 
pravice iz Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 65
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so se vse države članice 
zavezale k spoštovanju in spodbujanju 
temeljnih vrednot Unije iz člena 2 PEU; 
ker spremljanje razmer v vseh državah 
članicah ne bi smelo posegati v njihovo 
suverenost;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Marie-Christine Vergiat
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker je bilo po podatkih Visokega 
komisariata Združenih narodov za 
begunce (UNHCR) ob koncu leta 2017 
razseljenih 68,5 milijona oseb, od tega 
16,2 milijona samo v letu 2017, pri čemer 
ta podatek zajema 11,8 milijona notranje 
razseljenih oseb znotraj svoje domovine 
ter 4,4 milijona beguncev in prosilcev za 
azil; ker se je po podatkih UNHCR v 
primerjavi z letom 2016 število beguncev, 
ki so pobegnili iz svoje domovine, da bi se 
tako izognili konfliktom in preganjanju, 
povečalo za 2,9 milijona, kar predstavlja 
največje povečanje, ki ga je UNHCR 
kadar koli zabeležil v enem samem letu; 
ker bistveni del tokov beguncev poteka 
med sosednjimi državami in med državami 
v razvoju;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Csaba Sógor, Pál Csáky

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker se kljub številnim 
konvencijam, resolucijam in priporočilom 
mednarodnih organizacij razmere 
avtohtonih narodnih ali jezikovnih 
manjšin v mnogih evropskih državah 
slabšajo; ker pasivne ali aktivne politike 
držav, nestrpnost, ekonomske in družbene 
sile ter globalizacija prispevajo k 
pospešitvi procesa asimilacije;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker je po podatkih o številu 
dovoljenj za bivanje, izdanih v Evropski 
uniji, ki je v letih 2016 in 2017 doseglo 
rekordno raven, velika večina 
migracijskih tokov proti Evropski uniji 
rednih; 

Or. fr

Predlog spremembe 69
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker je treba migracijsko krizo, ki je 
predvsem kriza sprejema beguncev in 
nezadostnega števila rednih migracijskih 
poti za državljane držav v južnem 
Sredozemlju, obravnavati glede na te 
številke;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava E e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ee. ker je po podatkih Mednarodne 
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organizacije za migracije leta 2017 v 
Evropo po morju prispelo le 171.635 
migrantov in beguncev, medtem ko jih je 
leta 2016 prispelo 363.401, leta 2015 pa 
1.011.712; ker je Mednarodna 
organizacija za migracije leta 2017 v 
Sredozemskem morju zabeležila 3.116 
smrti; obsoja dramatično povečanje 
števila smrtnih žrtev v Sredozemskem 
morju glede na število prečkanj, saj je bila 
med januarjem in julijem 2018 zabeležena 
ena smrtna žrtev na 18 prečkanj, medtem 
ko je bila v istem obdobju leta 2017 
zabeležena ena smrtna žrtev na 42 
prečkanj.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva resnično solidarnost 
EU, da bi se vzpostavile ustrezne strukture 
za sprejem tistih, ki to najbolj potrebujejo 
in so najranljivejši; ker so mnogi migranti 
na milost in nemilost prepuščeni 
tihotapcem in kriminalcem ter so dovzetni 
za kršitve svojih pravic, vključno z 
nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem; ker so 
ženske in otroci bolj izpostavljeni tveganju 
trgovine z ljudmi in spolne zlorabe v 
rokah trgovcev z ljudmi, zaradi česar bi 
morale države članice vzpostaviti in 
okrepiti sisteme za zaščito otrok, da bi 
preprečile nasilje, zlorabo, zanemarjanje 
in izkoriščanje otrok in se odzvale nanje v 
skladu z zavezami, določenimi v akcijskem 
načrtu iz Vallette;

F. ker so nezakoniti migranti in 
prosilci za azil leta 2017 še prihajali v 
Evropo zaradi politike odprtih meja in 
schengenskega območja, medtem ko želijo 
biti številne države članice suverene in 
imeti nadzor nad svojimi mejami, kot 
dokazujejo okrepljen mejni nadzor v 
mnogih državah članicah ter rezultati 
volitev v Italiji, Avstriji in na Bavarskem;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva resnično solidarnost 
EU, da bi se vzpostavile ustrezne strukture
za sprejem tistih, ki to najbolj potrebujejo 
in so najranljivejši; ker so mnogi migranti 
na milost in nemilost prepuščeni 
tihotapcem in kriminalcem ter so dovzetni 
za kršitve svojih pravic, vključno z 
nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem; ker so 
ženske in otroci bolj izpostavljeni tveganju 
trgovine z ljudmi in spolne zlorabe v rokah 
trgovcev z ljudmi, zaradi česar bi morale 
države članice vzpostaviti in okrepiti 
sisteme za zaščito otrok, da bi preprečile 
nasilje, zlorabo, zanemarjanje in 
izkoriščanje otrok in se odzvale nanje v 
skladu z zavezami, določenimi v akcijskem 
načrtu iz Vallette;

F. ker se je število migrantov, ki 
prečkajo Sredozemlje, in prosilcev za azil
v Evropi leta 2017 znatno zmanjšalo; ker
so meje in pristanišča čedalje bolj zaprta, 
zaradi česar izvajanje resnične 
solidarnosti EU ter vzpostavitev ustreznih 
struktur za sprejem najranljivejših ostaja 
bistvenega pomena; ker so mnogi 
migranti, ki iščejo zatočišče v Evropi, na 
milost in nemilost prepuščeni tihotapcem 
in kriminalcem ter so dovzetni za kršitve 
svojih pravic, vključno z nasiljem, zlorabo 
in izkoriščanjem; ker so ženske in otroci 
bolj izpostavljeni tveganju trgovine z 
ljudmi in spolne zlorabe;

Or. fr

Predlog spremembe 73
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Julie 
Ward, Hilde Vautmans, Marlene Mizzi, Barbara Matera, Theresa Griffin, Brando 
Benifei, Jana Žitňanská, Tokia Saïfi, Antonio López-Istúriz White, Vilija Blinkevičiūtė, 
Michela Giuffrida

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva resnično solidarnost EU, 
da bi se vzpostavile ustrezne strukture za 

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva resnično solidarnost EU, 
da bi se vzpostavile ustrezne strukture za 
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sprejem tistih, ki to najbolj potrebujejo in 
so najranljivejši; ker so mnogi migranti na 
milost in nemilost prepuščeni tihotapcem 
in kriminalcem ter so dovzetni za kršitve 
svojih pravic, vključno z nasiljem, zlorabo 
in izkoriščanjem; ker so ženske in otroci 
bolj izpostavljeni tveganju trgovine z 
ljudmi in spolne zlorabe v rokah trgovcev z 
ljudmi, zaradi česar bi morale države 
članice vzpostaviti in okrepiti sisteme za 
zaščito otrok, da bi preprečile nasilje, 
zlorabo, zanemarjanje in izkoriščanje otrok 
in se odzvale nanje v skladu z zavezami, 
določenimi v akcijskem načrtu iz Vallette;

sprejem tistih, ki to najbolj potrebujejo in 
so najranljivejši; ker so mnogi migranti na 
milost in nemilost prepuščeni tihotapcem 
in kriminalcem ter so dovzetni za kršitve 
svojih pravic, vključno z nasiljem, zlorabo 
in izkoriščanjem; ker so ženske in otroci 
bolj izpostavljeni tveganju trgovine z 
ljudmi in spolne zlorabe v rokah trgovcev z 
ljudmi, zaradi česar bi morale države 
članice vzpostaviti in okrepiti sisteme za 
zaščito otrok, da bi preprečile nasilje, 
zlorabo, zanemarjanje in izkoriščanje otrok 
in se odzvale nanje v skladu z zavezami, 
določenimi v akcijskem načrtu iz Vallette
in resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
3. maja 2018 o zaščiti otrok pri 
migracijah;

Or. en

Predlog spremembe 74
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva resnično solidarnost 
EU, da bi se vzpostavile ustrezne strukture 
za sprejem tistih, ki to najbolj potrebujejo 
in so najranljivejši; ker so mnogi migranti 
na milost in nemilost prepuščeni 
tihotapcem in kriminalcem ter so dovzetni 
za kršitve svojih pravic, vključno z 
nasiljem, zlorabo in izkoriščanjem; ker so 
ženske in otroci bolj izpostavljeni tveganju 
trgovine z ljudmi in spolne zlorabe v rokah 
trgovcev z ljudmi, zaradi česar bi morale 
države članice vzpostaviti in okrepiti 
sisteme za zaščito otrok, da bi preprečile 
nasilje, zlorabo, zanemarjanje in 
izkoriščanje otrok in se odzvale nanje v 
skladu z zavezami, določenimi v akcijskem 

F. ker so migranti in prosilci za azil 
leta 2017 še prihajali v Evropo; ker ta 
resničnost zahteva vzpostavitev struktur za 
upravljanje migracijskih tokov in 
mehanizmov, ki zagotavljajo takojšnjo 
vrnitev vseh prosilcev za azil, ki jim je bila 
prošnja zavrnjena, v matično državo; ker 
so mnogi migranti na milost in nemilost 
prepuščeni tihotapcem in kriminalcem ter 
so dovzetni za kršitve svojih pravic, 
vključno z nasiljem, zlorabo in 
izkoriščanjem; ker so ženske in otroci bolj 
izpostavljeni tveganju trgovine z ljudmi in 
spolne zlorabe v rokah trgovcev z ljudmi, 
zaradi česar bi morale države članice 
vzpostaviti in okrepiti sisteme za zaščito 
otrok, da bi preprečile nasilje, zlorabo, 
zanemarjanje in izkoriščanje otrok in se 
odzvale nanje v skladu z zavezami, 
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načrtu iz Vallette; določenimi v akcijskem načrtu iz Vallette;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je bilo po podatkih Evropskega 
azilnega podpornega urada leta 2017 v 
EU vloženih 728.470 prošenj za azil, kar 
je 44 % manj kot leta 2016 in 70 % manj 
kot leta 2015; ker je Švedska sprejela 
največ beguncev glede na število svojih 
prebivalcev;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Michela Giuffrida, 
Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Julie Ward, 
Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio López-Istúriz 
White

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker pridobivanje otrok za spolne 
namene, kibernetsko ustrahovanje in 
pornografija iz maščevanja predstavljajo 
vse večjo grožnjo za naše družbe, zlasti 
mlade;

Or. en

Predlog spremembe 77
Marie-Christine Vergiat
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker je v poročilu posebnega 
poročevalca Sveta Združenih narodov za 
človekove pravice o spodbujanju in 
varovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v boju proti terorizmu A/71/384 
16-15794 2/25 ocenjeno, da so preveč 
omejevalne politike priseljevanja, uvedene 
zaradi zaskrbljenosti glede terorizma, 
neupravičene in bi lahko ogrozile varnost 
držav;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker mora vsaka politika na 
področju varnosti in boja proti terorizmu, 
zlasti v primeru medsebojne povezanosti 
podatkovnih sistemov, spoštovati načela 
nujnosti, sorazmernosti in opredelitve 
namena ter ne sme mešati dejavnosti 
policije in mejnega nadzora;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Agencija za temeljne pravice 
postala center odličnosti za zagotavljanje 
dokazov na področju temeljnih pravic 
institucijam EU in državam članicam;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 80
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Agencija za temeljne pravice 
postala center odličnosti za zagotavljanje 
dokazov na področju temeljnih pravic 
institucijam EU in državam članicam;

G. ker je Agencija za temeljne pravice 
postala center odličnosti za zagotavljanje 
dokazov na področju kršenja temeljnih 
pravic institucijam EU in državam 
članicam;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker pogajanja o izstopu 
Združenega kraljestva iz EU še potekajo, 
vendar že neposredno vplivajo na življenja 
milijonov Evropejcev, zlasti državljanov 
EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu 
in državljanov Združenega kraljestva, ki 
živijo v EU-27; ker bi moralo biti pri teh 
pogajanjih varstvo temeljnih pravic ljudi 
enako pomembno kot drugi vidiki;
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Or. en

Predlog spremembe 82
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker približno 27 % otrok v EU 
ogroža revščina ali socialna izključenost; 
ker je ta številka povprečje in je lahko v 
nekaterih državah članicah ter med
posebno ranljivimi skupinami, kot so 
romski otroci, otroci migranti in begunski 
otroci, znatno višja;

Or. en

Predlog spremembe 83
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je UNHCR v svojem „stališču 
o vrnitvah v Libijo“ iz septembra 2018 
poročal o hudih kršitvah človekovih 
pravic, kot so samovoljno pridržanje,
ugrabitve, prisilna izginotja, mučenje, 
posilstvo in druge oblike spolnega nasilja 
nad ženskami in moškimi ter nezakoniti 
uboji, vključno z usmrtitvijo po hitrem 
postopku;

Or. en

Predlog spremembe 84
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker korupcija predstavlja hudo 
kršitev temeljnih pravic, grožnjo 
demokraciji in pravni državi ter škoduje 
vsem državam članicam EU in EU kot 
celoti; ker je izvajanje protikorupcijskega 
pravnega okvira v državah članicah še 
vedno neenotno in na splošno 
nezadovoljivo;

Or. en

Predlog spremembe 85
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice žensk Pravice žensk – poglavje je treba 
zamenjati s tistim o pravni državi

Or. fr

Predlog spremembe 86
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Univerzalni temeljni dohodek

Or. it
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Predlog spremembe 87
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Odstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva vse države članice, naj 
uvedejo ustrezne sisteme minimalnega 
dohodka, ki jih bodo spremljali ukrepi 
podpore za ponovno vključitev na trg dela 
za tiste, ki so sposobni delati, ter programi 
izobraževanja in usposabljanja, 
prilagojeni osebnemu in družinskemu 
položaju upravičenca, da bi zagotovili 
pomoč gospodinjstvom z nezadostnim 
dohodkom in jim omogočili dostojen 
življenjski standard; v zvezi s tem 
poudarja, da bi morala biti pravica do 
socialne pomoči temeljna pravica ter da 
ustrezni sistemi minimalnega dohodka 
ljudem pomagajo živeti dostojno življenje, 
podpirajo njihovo polno sodelovanje v 
družbi in zagotavljajo neodvisnost v 
celotni življenjski dobi; v zvezi s tem želi 
spomniti na načelo 14 evropskega stebra
socialnih pravic, sprejetega 
17. novembra 2017, o minimalnem 
dohodku;

Or. it

Predlog spremembe 88
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. želi spomniti, da členi 1, 2 in 7 
Splošne deklaracije človekovih pravic ter 
člen 2 Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk določajo enakost 
pred zakonom in prepovedujejo vsakršno 
razlikovanje, izključevanje ali omejevanje 
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na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 89
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da politično okolje, v 
katerem prevladujejo varčevalni ukrepi, 
državam članicam preprečuje razvoj 
pristopa do socialnih naložb; opozarja, da 
lahko države članice pri sprejemanju 
ukrepov dohodkovne podpore za 
zagotavljanje pravic, določenih v Listini, 
odstopajo od načela proračunskega 
varčevanja; v zvezi s tem poudarja, da 
nedavne izkušnje z reformami, ki temeljijo 
na davčnih oprostitvah, kažejo, da je 
politike minimalnega dohodka bolje 
financirati z uporabo proračunske 
podpore kot pa z davčnimi spodbudami; 
zato poziva, naj se naložbe v ukrepe 
socialnega vključevanja in dohodkovne 
podpore odštejejo iz izračuna 
primanjkljaja v okviru Pakta za stabilnost 
in rast;

Or. it

Predlog spremembe 90
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo politike, ki zagotavljajo 
zadostnost, ustreznost, učinkovitost in 
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kakovost sistemov socialnega varstva, 
vključno s pokojninami; poziva države 
članice, naj uvedejo univerzalno temeljno 
pokojnino, in sicer tako, da zvišajo 
pokojnine osebam, ki živijo pod pragom 
revščine, ki ga je Eurostat določil pri 60 % 
nacionalnega povprečnega dohodka, in 
vsem državljanom omogočijo dostojno 
življenje ob polnem upoštevanju 
obveznosti iz Listine;

Or. it

Predlog spremembe 91
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bilo v dokumentu Agencije za človekove 
pravice iz leta 2017 o izzivih za človekove 
pravice žensk v EU potrjeno, da se ženske 
in dekleta v EU nenehno soočajo z 
diskriminacijo na podlagi spola, 
seksističnim sovražnim govorom in 
nasiljem na podlagi spola, kar jim zelo 
otežuje uveljavljanje pravic in 
enakopravno udeležbo v družbi;

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bilo v dokumentu Agencije za človekove 
pravice iz leta 2017 o izzivih za človekove 
pravice žensk v EU potrjeno, da se ženske 
in dekleta v EU nenehno soočajo z 
diskriminacijo na podlagi spola, 
seksističnim sovražnim govorom in 
nasiljem na podlagi spola, kar jim zelo 
otežuje uveljavljanje pravic in 
enakopravno udeležbo v družbi; ker 
poročilo Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice z naslovom Violence 
against women: an EU-wide survey 
(Nasilje nad ženskami: vseevropska 
raziskava), ki je bilo objavljeno marca 
2014, ugotavlja, da je bila tretjina vseh 
žensk v Evropi vsaj enkrat v odraslem 
življenju žrtev telesnega ali spolnega 
nasilja, 20 % deklet je bilo izpostavljenih 
spletnemu nadlegovanju, vsaka dvajseta je 
bila posiljena, več kot desetina pa je bila 
žrtev spolnega nasilja z uporabo sile;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bilo v dokumentu Agencije za človekove 
pravice iz leta 2017 o izzivih za človekove 
pravice žensk v EU potrjeno, da se ženske 
in dekleta v EU nenehno soočajo z 
diskriminacijo na podlagi spola, 
seksističnim sovražnim govorom in 
nasiljem na podlagi spola, kar jim zelo 
otežuje uveljavljanje pravic in 
enakopravno udeležbo v družbi;

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
ženske in dekleta v EU nenehno soočajo z 
diskriminacijo, seksističnim sovražnim 
govorom in nasiljem na podlagi vere in 
ustrahovanjem, kar jim zelo otežuje 
uveljavljanje pravic in enakopravno 
udeležbo v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 93
Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
poročilo Evropskega invalidskega foruma 
z naslovom Ending forced sterilisation of 
women and girls with disabilities 
(Odprava prisilne sterilizacije invalidnih 
žensk in deklet) navaja, da invalidne 
ženske še vedno trpijo zaradi samovoljnih 
odločitev o sterilizaciji brez njihove 
seznanjenosti, privolitve ali odobritve;

Or. en

Predlog spremembe 94
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet, 
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 
učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem 
učenju; uvedba kvot glede na spol kot 
drzen korak v smeri pozitivnega 
ukrepanja; vključevanje načela enakosti 
spolov v usklajevanje gospodarskih politik 
v EU prek evropskega semestra; 
izboljšanje zbiranja podatkov in širjenja 
znanja o vseh oblikah diskriminacije 
žensk in deklet ter nasilja nad njimi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Brice Hortefeux

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet, 
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo več področij posredovanja za 
večjo zavezanost zaščiti dostojanstva in 
pravic žensk in deklet, predlaganih v 
poročilu agencije: podelitev pooblastil 
organom za enakost za obravnavanje cele 
vrste vprašanj, ki vplivajo na pravice 
žensk, in sicer od enakosti spolov do 
nasilja nad ženskami; izboljšanje varnosti 
na spletu; učinkovitejše spodbujanje 
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učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju;
uvedba kvot glede na spol kot drzen korak 
v smeri pozitivnega ukrepanja; 
vključevanje načela enakosti spolov v 
usklajevanje gospodarskih politik v EU 
prek evropskega semestra; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja o vseh 
oblikah diskriminacije žensk in deklet ter 
nasilja nad njimi;

enakosti spolov v izobraževanju in 
vseživljenjskem učenju; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja o vseh 
oblikah diskriminacije žensk in deklet ter 
nasilja nad njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet, 
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 
učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju; 
uvedba kvot glede na spol kot drzen korak 
v smeri pozitivnega ukrepanja; 
vključevanje načela enakosti spolov v 
usklajevanje gospodarskih politik v EU 
prek evropskega semestra; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja o vseh
oblikah diskriminacije žensk in deklet ter 
nasilja nad njimi;

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet, 
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 
učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju; 
uvedba kvot glede na spol kot drzen korak 
v smeri pozitivnega ukrepanja; 
vključevanje načela enakosti spolov v 
usklajevanje gospodarskih politik v EU 
prek evropskega semestra; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja za 
izkoreninjenje vseh oblik diskriminacije 
žensk in deklet ter nasilja nad njimi;
poziva, naj strategija za enakost spolov in 
vključevanje načela enakosti spolov 
postaneta del evropskega semestra;
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Or. en

Predlog spremembe 97
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet, 
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 
učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju;
uvedba kvot glede na spol kot drzen korak 
v smeri pozitivnega ukrepanja;
vključevanje načela enakosti spolov v 
usklajevanje gospodarskih politik v EU 
prek evropskega semestra; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja o vseh 
oblikah diskriminacije žensk in deklet ter 
nasilja nad njimi;

2. v zvezi s tem poziva države članice, 
naj preučijo šest glavnih področij 
posredovanja za večjo zavezanost zaščiti 
dostojanstva in pravic žensk in deklet,
predlaganih v poročilu agencije: podelitev 
pooblastil organom za enakost za 
obravnavanje cele vrste vprašanj, ki 
vplivajo na pravice žensk, in sicer od 
enakosti spolov do nasilja nad ženskami; 
izboljšanje varnosti na spletu; 
učinkovitejše spodbujanje enakosti spolov 
v izobraževanju in vseživljenjskem učenju; 
vključevanje načela enakosti spolov v 
usklajevanje gospodarskih politik v EU 
prek evropskega semestra; izboljšanje 
zbiranja podatkov in širjenja znanja o vseh 
oblikah diskriminacije žensk in deklet ter
nasilja nad njimi;

Or. fr

Predlog spremembe 98
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da diskriminacija na 
podlagi spola pomeni kršitev člena 19 
PDEU;
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Or. en

Predlog spremembe 99
Marek Jurek

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 100
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 101
Martina Anderson

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj zagotovijo enako zastopanost 
žensk pri ohranjanju in spodbujanju miru 
in varnosti v skladu z Resolucijo 
varnostnega sveta Združenih narodov 
št. 1325, pri čemer ugotavlja, da je v 
obdobju 1990–2000 samo 11 % mirovnih 
sporazumov (17 od skupno 664) 
vključevalo vsaj eno omembo žensk (OZN 
za ženske, 2018) in da je bilo od sprejetja 
navedene resolucije podpisanih samo 
27 % takih sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 102
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 3. obžaluje, da Istanbulska
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2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata;
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

konvencija, ki je bila podpisana 
13. junija 2017, ne vključuje nasilja na 
podlagi vere;

Or. en

Predlog spremembe 103
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; obžaluje, 
da so v nekaterih državah članicah 
razprave o ratifikaciji Istanbulske 
konvencije spremljale kampanje proti 
zaznani spolni ideologiji; poudarja, da so 
kampanje proti zaznani spolni ideologiji v 
nasprotju z načeli splošnih človekovih 
pravic in škodujejo družbi na splošno;
priznava, da je ta konvencija 
najpomembnejša referenca pri določanju 
evropskih standardov za zaščito pred 
nasiljem na podlagi spola; poziva Svet, naj 
čim prej doseže soglasje o kodeksu 
ravnanja, ki bo urejal izvajanje konvencije 
na ravni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; obžaluje, 
da so v nekaterih državah članicah 
razprave o ratifikaciji Istanbulske 
konvencije spremljale kampanje proti 
zaznani spolni ideologiji; poudarja, da so 
kampanje proti zaznani spolni ideologiji v 
nasprotju z načeli splošnih človekovih 
pravic in škodujejo družbi na splošno;
priznava, da je ta konvencija 
najpomembnejša referenca pri določanju 
evropskih standardov za zaščito pred 
nasiljem na podlagi spola; poziva Svet, naj 
čim prej doseže soglasje o kodeksu 
ravnanja, ki bo urejal izvajanje konvencije 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 105
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 

3. Pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, ki je prvi obsežni, pravno 
zavezujoči instrument s področja 
preprečevanja nasilja nad ženskami in 
nasilja na podlagi spola, vključno z 
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da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem;
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

nasiljem v družini, ter boja proti njima na 
mednarodni ravni; obžaluje, da je doslej 
konvencijo ratificiralo le 20 držav članic, 
in poziva ostale, naj to nemudoma storijo; 
poziva države članice in predsedstvo 
Sveta, naj pospešijo proces ratifikacije
EU;

Or. en

Predlog spremembe 106
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje o 
kodeksu ravnanja, ki bo urejal izvajanje 
konvencije na ravni EU;

3. pozdravlja, da je EU 13. junija 
2017 s podpisom pristopila k Istanbulski 
konvenciji, čeprav le za dva mandata; 
obžaluje, da je doslej konvencijo 
ratificiralo le 19 držav članic, in poziva 
ostale, naj to nemudoma storijo; priznava, 
da je ta konvencija najpomembnejša 
referenca pri določanju evropskih 
standardov za zaščito žensk pred nasiljem; 
poziva Svet, naj čim prej izvede pristop EU 
h Konvenciji in doseže soglasje o kodeksu 
ravnanja, ki bo urejal izvajanje konvencije 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 107
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito kazensko in sodno 
spremljanje nasilja na podlagi spola; 
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poziva države članice, naj za zaposlene v 
policiji in pravosodju ter sodnike 
zagotovijo potrebno ozaveščanje in druga 
posebna usposabljanja, da bi jim 
omogočile ustrezno spoprijemanje z 
nasiljem na podlagi spola, ki pri žrtvah ne 
bi povzročalo dodatnih travmatičnih 
izkušenj in ponovne viktimizacije med 
kazenskim postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 108
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da so njihovi organi dobro 
usposobljeni za prepoznavanje in 
obravnavanje primerov nasilja na podlagi 
spola, vključno z novimi oblikami nasilja; 
poziva države članice, naj med seboj 
izmenjujejo dobre prakse in zaposlenim v 
policiji in pravosodju zagotavljajo redno 
usposabljanje o novih oblikah nasilja nad 
ženskami, kot so zalezovanje, spletno 
nadlegovanje ali objava intimnih 
posnetkov brez pristanka zaradi 
maščevanja;

Or. en

Predlog spremembe 109
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj za žrtve 
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nasilja na podlagi spola zagotovijo 
ustrezno število varnih hiš ter prilagojene 
in celovite storitve podpore, vključno s 
pomočjo po travmatični izkušnji in 
svetovanjem; poziva Komisijo in države 
članice, naj na vse mogoče načine, tudi z 
redno finančno podporo, podpirajo 
civilnodružbene organizacije, ki delajo z 
žrtvami nasilja na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 110
Marek Jurek

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice 
žensk na vseh področjih življenja; poziva 
države članice, naj odpravijo največje 
ovire za enakost spolov glede 
ekonomskega položaja in politične 
udeležbe, vključno s spolnim 
nadlegovanjem, ki ženskam otežuje polno 
udeležbo na trgu dela; poudarja, da je 
treba spolne stereotipe začeti odpravljati 
že v otroštvu, da se dejansko odpravi 
nezadostna zastopanost žensk na področju 
dela, pri odločanju in v politiki; poziva 
države članice, naj to vprašanje ustrezno 
obravnavajo v učnih načrtih;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 111
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice 
žensk na vseh področjih življenja; poziva 
države članice, naj odpravijo največje ovire 
za enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela; 
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost 
žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih;

4. poudarja, da imajo seksizem in 
spolni stereotipi, ki so privedli do
dominacije nad ženskami in 
diskriminacije žensk, resne posledice za
temeljne pravice žensk na vseh področjih 
življenja; poziva države članice, naj 
odpravijo največje ovire za enakost spolov 
glede ekonomskega položaja in politične 
udeležbe, vključno s spolnim 
nadlegovanjem, ki ženskam otežuje polno 
udeležbo na trgu dela; poudarja, da je za 
dejansko odpravo vseh oblik 
diskriminacije potrebno izobraževanje na 
vseh ravneh in za ljudi vseh starosti o 
enakosti žensk in moških, nestereotipnih 
spolnih vlogah in spoštovanju osebne 
integritete; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih; obžaluje, da se ženske še vedno 
srečujejo z neenakostjo na delovnem 
mestu, kot so nižje stopnje udeležbe v 
zaposlovanju, razlike v plačilu in večje 
število zaposlitev s krajšim delovnim 
časom, slabše pokojninske pravice, 
poklicna segregacija in slabša stopnja 
napredovanja; strukturne ovire za 
okrepitev vloge žensk v gospodarstvu so 
rezultat večplastnih in presečnih oblik 
neenakosti, stereotipov in diskriminacije v 
zasebnem in javnem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 112
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
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sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela;
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost 
žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih;

sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 113
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela; 
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost 
žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih;

4. opozarja, da so ženske pogosto 
žrtve dvojne diskriminacije, med drugim 
na podlagi pripadnosti narodnostni 
manjšini, spolne usmerjenosti, 
invalidnosti ali statusa migranta; je 
zaskrbljen zaradi nevarnosti sovraštva do 
žensk v evropskih družbah in njegovega 
vpliva na temeljne pravice žensk na vseh 
področjih življenja; poziva države članice, 
naj odpravijo največje ovire za enakost 
spolov glede ekonomskega položaja in 
politične udeležbe, vključno s spolnim 
nadlegovanjem, ki ženskam otežuje polno 
udeležbo na trgu dela; poudarja, da je treba 
spolne stereotipe začeti odpravljati že v 
otroštvu, da se dejansko odpravi 
nezadostna zastopanost žensk na področju 
dela, pri odločanju in v politiki; poziva 
države članice, naj to vprašanje ustrezno 



PE626.588v01-00 60/111 AM\1164983SL.docx

SL

obravnavajo v učnih načrtih;

Or. fr

Predlog spremembe 114
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela; 
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost 
žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih;

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela; 
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, med 
drugim s poudarkom na izobraževanju 
mladih dečkov, da se dejansko odpravi 
nezadostna zastopanost žensk na področju 
dela, pri odločanju in v politiki; poziva
države članice, naj to vprašanje ustrezno 
obravnavajo v učnih načrtih;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 

4. je zaskrbljen zaradi nevarnosti 
sovraštva do žensk v evropskih družbah in 
njegovega vpliva na temeljne pravice žensk 
na vseh področjih življenja; poziva države 
članice, naj odpravijo največje ovire za 
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enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem, ki ženskam 
otežuje polno udeležbo na trgu dela; 
poudarja, da je treba spolne stereotipe 
začeti odpravljati že v otroštvu, da se 
dejansko odpravi nezadostna zastopanost 
žensk na področju dela, pri odločanju in v 
politiki; poziva države članice, naj to 
vprašanje ustrezno obravnavajo v učnih 
načrtih;

enakost spolov glede ekonomskega 
položaja in politične udeležbe, vključno s 
spolnim nadlegovanjem; poudarja, da je 
treba spolne stereotipe začeti odpravljati že 
v otroštvu, da se dejansko odpravi 
nezadostna zastopanost žensk na področju 
dela, pri odločanju in v politiki; poziva 
države članice, naj to vprašanje ustrezno 
obravnavajo v učnih načrtih;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. odločno obsoja vse oblike nasilja 
nad ženskami, zaradi česar ponovno 
poziva Komisijo, naj predlaga direktivo za 
uvedbo skupnih opredelitev in pravnih 
standardov o inkriminaciji nasilja nad 
ženskami z odvračilnimi kaznimi za 
storilce, vključno z ukrepi za uspešno 
spopadanje s spolnim nadlegovanjem in 
nasiljem na javnih mestih, delovnem 
mestu, spletu in drugod; poziva države 
članice, naj žrtvam nudijo celovito 
podporo za varno prijavo primerov nasilja 
nad ženskami, brez strahu pred 
posledicami, ter naj zagotovijo ustrezno 
usposabljanje za strokovnjake, ki se 
ukvarjajo z žrtvami; ugotavlja, da se 
povečuje število prijavljenih primerov 
porodnega nasilja in da bi morale to 
vprašanje obravnavati tudi države članice, 
ob polnem sodelovanju z ustreznimi 
partnerji, kot so združenja in organizacije 
zdravnikov in ginekologov, bolnišnice in 
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univerze;

Or. en

Predlog spremembe 117
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj 
učinkovito spodbujajo pravice žensk in 
enakost spolov, tudi z izvajanjem kampanj 
obveščanja za zagotovitev ozaveščenosti 
žensk o njihovih pravicah; poziva države 
članice, naj učinkovito sodelujejo z 
institucijami EU pri vprašanjih enakosti 
spolov; poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo vprašanju 
presečnosti, saj si vse ženske in dekleta 
zaslužijo enake pravice ne glede na 
njihovo starost, raso, biološki in družbeni 
spol, etnično pripadnost, vero, 
državljanstvo ali migracijski status;

Or. en

Predlog spremembe 118
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja razprave in sklepe s 
kolokvija Komisije leta 2017 o temeljnih 
pravicah, osredotočene na pravice žensk 
in ukrepe, ki so se izvajali skozi leto, v 
podporo nacionalnim akterjem pri 
njihovem boju za preprečevanje nasilja 
nad ženskami in ozaveščanju o 
problematiki; pozdravlja pobudo Komisije 
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za pomoč zaposlenim staršem in 
oskrbovalcem pri usklajevanju poklicnega 
in zasebnega življenja ter njen akcijski 
načrt za boj proti razlikam v plačilu med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 119
Marek Jurek

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih 
pravic, tudi pravice do življenja, zdravja, 
zaščite pred mučenjem in grdim 
ravnanjem, pravice do enakosti in 
nediskriminacije; želi spomniti, da so 
države članice v skladu z mednarodnim 
pravom s področja človekovih pravic 
dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne, 
cenovno sprejemljive, kakovostne 
zdravstvene storitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja; ugotavlja, da 
to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 
preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 120
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih 
pravic, tudi pravice do življenja, zdravja, 
zaščite pred mučenjem in grdim 
ravnanjem, pravice do enakosti in 
nediskriminacije; želi spomniti, da so 
države članice v skladu z mednarodnim 
pravom s področja človekovih pravic 
dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne, 
cenovno sprejemljive, kakovostne 
zdravstvene storitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja; ugotavlja, da 
to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 
preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja 
Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih 
pravic, tudi pravice do življenja, zdravja, 
zaščite pred mučenjem in grdim 
ravnanjem, pravice do enakosti in 
nediskriminacije; želi spomniti, da so
države članice v skladu z mednarodnim
pravom s področja človekovih pravic 

5. podpira demonstracije, ki so 
leta 2017 potekale v več državah članicah 
zaradi poslabšanja stanja na področju 
pravic do spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter velike medijske pozornosti, ki 
so jo bili deležni primeri spolnega 
nadlegovanja; odločno poudarja, da 
odrekanje spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter s tem povezanih pravic in 
storitev, vključno z varnim in zakonitim 
splavom, pomeni obliko nasilja nad 
ženskami in dekleti; ponovno poudarja, 
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dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne,
cenovno sprejemljive, kakovostne 
zdravstvene storitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja; ugotavlja, da 
to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 
preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

da morajo imeti ženske in dekleta nadzor 
nad svojimi telesom in spolnostjo; poziva
države članice, naj zagotovijo celovito 
spolno vzgojo, enostaven dostop žensk do 
načrtovanja družine in celotnega nabora 
storitev v okviru pravic do spolnega in 
reproduktivnega zdravja, vključno s 
sodobnimi načini kontracepcije ter 
varnim in zakonitim splavom; poziva vse
države članice, naj se vzdržijo sprejetja 
kakršne koli zakonodajne reforme, ki bi 
privedla do poslabšanja že tako 
omejevalne zakonodaje o dostopu žensk 
do varnega in zakonitega splava; znova 
odločno potrjuje svojo podporo 
organizacijam za pravice žensk, ki so bile 
nedavno tarča pravnega pregona;

Or. en

Predlog spremembe 122
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih 
pravic, tudi pravice do življenja, zdravja,
zaščite pred mučenjem in grdim 
ravnanjem, pravice do enakosti in 
nediskriminacije; želi spomniti, da so 
države članice v skladu z mednarodnim 
pravom s področja človekovih pravic 
dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne, 
cenovno sprejemljive, kakovostne 
zdravstvene storitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja; ugotavlja, da 
to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk; 
priznava, da je spolno in reproduktivno 
zdravje žensk povezano s številnimi 
človekovimi pravicami, vključno s pravico
do življenja, pravico do življenja brez 
mučenja, pravico do zdravja, pravico do 
zasebnosti, pravico do izobrazbe in 
prepovedjo diskriminacije; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba invalidom priznati 
vse temeljne pravice v enaki meri kot 
drugim; želi spomniti, da so države članice 
v skladu z mednarodnim pravom s 
področja človekovih pravic dolžne 
zagotoviti dostop do preventivnega 
zdravstvenega varstva; poudarja vlogo 
Unije pri ozaveščanju in spodbujanju 
dobre prakse v zvezi s tem vprašanjem, 
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preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite; tudi v okviru zdravstvene strategije EU, ob 
spoštovanju pristojnosti držav članic, saj 
je zdravje temeljna človekova pravica, 
nujna za uveljavljanje drugih človekovih 
pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do življenja, zdravja, zaščite 
pred mučenjem in grdim ravnanjem, 
pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu 
z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam 
zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja; ugotavlja, da to pomeni, da je 
treba odpraviti zakone, politike in prakse, 
ki kratijo te pravice, in preprečiti 
zmanjševanje obstoječe zaščite;

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do življenja, zdravja, zaščite 
pred mučenjem in grdim ravnanjem, 
pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu 
z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam 
zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve; ugotavlja, 
da to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 
preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 124
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do življenja, zdravja, zaščite 
pred mučenjem in grdim ravnanjem, 
pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu 
z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam 
zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve na 
področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja; ugotavlja, da to pomeni, da je 
treba odpraviti zakone, politike in prakse, 
ki kratijo te pravice, in preprečiti 
zmanjševanje obstoječe zaščite;

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do telesne celovitosti, zdravja, 
zaščite pred mučenjem in grdim 
ravnanjem, pravice do enakosti in 
nediskriminacije; želi spomniti, da so 
države članice v skladu z mednarodnim 
pravom s področja človekovih pravic 
dolžne vsem ženskam zagotoviti dostopne, 
cenovno sprejemljive, kakovostne 
zdravstvene storitve na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja; ugotavlja, da 
to pomeni, da je treba odpraviti zakone, 
politike in prakse, ki kratijo te pravice, in 
preprečiti zmanjševanje obstoječe zaščite;

Or. fr

Predlog spremembe 125
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja, 
vključno z vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do življenja, zdravja, zaščite 
pred mučenjem in grdim ravnanjem, 
pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu 
z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam 
zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve na 

5. spodbuja države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
spoštovanje in zaščito pravic žensk do 
spolnega in reproduktivnega zdravja z 
vrsto državljanskih, političnih, 
ekonomskih, družbenih in kulturnih pravic, 
tudi pravice do življenja, zdravja, zaščite 
pred mučenjem in grdim ravnanjem, 
pravice do enakosti in nediskriminacije; 
želi spomniti, da so države članice v skladu 
z mednarodnim pravom s področja 
človekovih pravic dolžne vsem ženskam 
zagotoviti dostopne, cenovno sprejemljive, 
kakovostne zdravstvene storitve na 
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področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja; ugotavlja, da to pomeni, da je 
treba odpraviti zakone, politike in prakse, 
ki kratijo te pravice, in preprečiti 
zmanjševanje obstoječe zaščite;

področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja; ugotavlja, da to pomeni, da je 
treba odpraviti zakone, politike in prakse, 
ki kratijo te pravice, in preprečiti 
zmanjševanje obstoječe zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 126
Soraya Post

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ker je nasilje na podlagi spola in 
nasilje med ljudmi del resničnosti skoraj 
vsakega posameznika, poziva Komisijo, 
naj v evropsko agendo za varnost kot 
prednostno nalogo vključi zaščito osebne 
varnosti vsakega posameznika pred 
nasiljem med ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 127
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
izmenjujejo dobro prakso in policijskim 
ter pravosodnim uradnikom zagotavljajo 
redno usposabljanje o vseh oblikah 
nasilja nad ženskami;

Or. fr
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Predlog spremembe 128
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. obsoja vse oblike spolnega nasilja 
nad ženskami, vključno s pohabljanjem 
ženskega spolovila, prisilno prekinitvijo 
nosečnosti, prisilno sterilizacijo ali 
nadomestnim materinstvom;

Or. en

Predlog spremembe 129
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k obravnavanju pravice do 
splava kot temeljne pravice na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 130
Julie Ward

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k programom, ki nudijo 
podporo in priložnosti kot del povezanega 
evropskega načrta za naložbe v zgodnje 
otroštvo in v boj proti revščini otrok, 
vključno z vzpostavitvijo jamstva za 
otroke, namenjenega celovitemu izvajanju 
priporočil Evropske komisije o vlaganju v 
otroke, s katerim bo vsakemu otroku v 
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Evropi, ki je izpostavljen tveganju 
revščine, vključno z begunci, zagotovljen 
dostop do brezplačnega zdravstvenega 
varstva, izobraževanja in otroškega 
varstva ter do dostojnega stanovanja in 
ustrezne prehrane;

Or. en

Predlog spremembe 131
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice oseb LGBTI

Or. en

Predlog spremembe 132
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. obžaluje, da se osebe LGBTI še 
vedno soočajo z ustrahovanjem, 
nadlegovanjem in nasiljem ter da trpijo 
zaradi večplastne diskriminacije na 
različnih področjih življenja;

Or. en

Predlog spremembe 133
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti
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Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. odločno obsoja spodbujanje in 
prakso reparativnih terapij za osebe 
LGBTI ter patologizacijo transspolnih in 
interspolnih identitet; poziva vse države 
članice, naj sprejmejo podobne ukrepe, s 
katerimi se spoštuje in ščiti pravica do 
spolne identitete, spolnega izražanja, 
telesne celovitosti in samoodločbe;

Or. en

Predlog spremembe 134
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. obžaluje, da je zdravljenje za 
normalizacijo spola pri interseksualnih 
osebah, zlasti otrocih, zaenkrat 
prepovedana samo v dveh državah EU; 
poziva države članice, naj čim prej 
sprejmejo zakonodajo o prepovedi 
pohabljanja spolnih organov 
interseksualcev;

Or. en

Predlog spremembe 135
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj od držav 
članic zahteva odgovornost v zvezi z 
nacionalnimi pravnimi določbami glede 
priznanja spola, ki predstavljajo oviro za 
uveljavljanje pravic in svoboščin 
transspolnih oseb v zvezi z državljanstvom 
EU, kot so svoboda gibanja, enak dostop 
do blaga in storitev ter trga dela, zlasti pri 
dostopu do pravnega priznanja spola, kot 
so obveznost razveze zakonske zveze, 
prisilna sterilizacija, diagnoza duševnega 
zdravja in druge ponižujoče zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 136
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. ponovno poudarja, kako 
pomembno je vzpostaviti dostopno in 
kakovostno zdravstveno varstvo za 
transspolne osebe ter poziva države 
članice, naj ustavijo diskriminacijo, 
povezano s spolno identiteto, pri 
dostopanju do zdravstvenih storitev in 
zavarovanja; v ta namen poziva Komisijo, 
naj prouči diskriminatorne prakse 
ponudnikov zavarovanja in podpira 
države članice pri njihovih prizadevanjih 
za razvoj in izvajanje kakovostnega 
zdravstvenega varstva za transspolne 
osebe, ki bo temeljil na prostovoljnem 
soglasju in bo dostopen brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, starosti, etnične pripadnosti, 
narodnosti, okuženosti z virusom HIV ali 
finančnih sredstev; poziva države članice, 
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naj zagotovijo, da ukrepi za preprečevanje 
okužb z virusom HIV, izobraževanje o 
virusu HIV, testiranje na virus HIV in 
zdravljenje okužb z virusom HIV 
priznavajo transspolne ženske oziroma 
moške kot posebej ranljive ciljne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 137
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5f. je zaskrbljen zaradi stalnih 
izkušenj s stigmatizacijo na podlagi spola, 
nasiljem in diskriminacijo oseb LGBTI ter 
pomanjkanja znanja in ukrepov s strani 
organov kazenskega pregona, zlasti v 
zvezi s transspolnimi osebami in 
marginaliziranimi osebami LGBTI; želi 
spomniti, da boj proti nasilju, povezanem 
s spolno identiteto, spolnim izražanjem, 
spolnimi značilnostmi ali spolno 
usmerjenostjo posameznika, spada v okvir 
EU glede nasilja na podlagi spola; poziva 
Komisijo, naj vanj vključi vidik spolne 
identitete; poziva države članice, naj se 
borijo proti nekaznovanju v primerih 
kaznivih dejanj proti transspolnim 
osebam, ki ogroža pravno državo, ter naj v 
sodelovanju s civilno družbo razvijejo 
učinkovite ukrepe za učinkovito zaščito 
transspolnih oseb pred stigmatizacijo, 
diskriminacijo in nasiljem;

Or. en

Predlog spremembe 138
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
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Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Predlog resolucije
Odstavek 5 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5g. pozdravlja izvajanje nekaterih 
ukrepov s seznama ukrepov Komisije za 
spodbujanje enakopravnosti LGBTI 
(2014–2019); poziva Evropsko komisijo, 
naj na tem področju obnovi ambiciozen 
večletni seznam za obdobje 2019–2024 v 
tesnem sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe, ki so dejavne na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 139
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice otrok

Or. en

Predlog spremembe 140
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo) – odstavek 5 a (novo)



AM\1164983SL.docx 75/111 PE626.588v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
pripravijo nacionalni načrt za boj proti 
vsem oblikam nasilja nad otroki, kot so 
fizična in spolna zloraba, prisilne poroke, 
otroško delo, spolno izkoriščanje, uboji iz 
časti, pohabljanje ženskih spolnih 
organov in otroci vojaki; poudarja pomen 
vključevanja formalnih določb, ki 
prepovedujejo in kaznujejo telesno 
kaznovanje otrok;

Or. en

Predlog spremembe 141
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo) – odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ponovno poziva Komisijo, naj 
obnovi svoje zaveze za oblikovanje nove 
agende EU za pravice otrok in nove 
strategije za pravice otrok;

Or. en

Predlog spremembe 142
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Jana Žitňanská, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo) – odstavek 5 a (novo)



PE626.588v01-00 76/111 AM\1164983SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva države članice EU in 
Komisijo, naj pri načrtovanju in izvajanju 
regionalnih in kohezijskih politik izrecno 
prednostno obravnavajo pravice otrok;

Or. en

Predlog spremembe 143
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Brando Benifei, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo) – odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj zagotovi 
usklajevanje v svojih različnih službah, da 
bi otrokove pravice učinkovito vključili v 
vse zakonodajne predloge, politike in 
finančne odločitve EU;

Or. en

Predlog spremembe 144
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens, Julie Ward

Predlog resolucije
Podnaslov 1 b (novo) – odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. ponovno poudarja, da sta 
kibernetsko ustrahovanje in pornografija 
iz maščevanja novi obliki kriminala na 
spletu, ki imata lahko izjemno resne 
posledice, zlasti med mladimi in otroki;
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spodbuja vse države članice, naj 
vzpostavijo zakonodajo, ki bo ustrezala 
tudi prihodnjim razmeram, za 
obravnavanje tega zaskrbljujočega 
pojava, vključno z določbami za 
odstranitev vsebine, škodljive za človekovo 
dostojanstvo, z družbenih omrežij, in sicer 
v natančno določenih rokih v skladu z 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
14. decembra 2017 o izvajanju Direktive 
2011/93/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju 
proti spolni zlorabi in spolnemu 
izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji;

Or. en

Predlog spremembe 145
Marek Jurek

Predlog resolucije
Podnaslov 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda vesti in veroizpovedi

Or. pl

Predlog spremembe 146
Marek Jurek

Predlog resolucije
Podnaslov 1 c (novo) – odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. poudarja, da sta verska svoboda in 
svoboda vesti temeljni pravici Evropske 
unije; z zaskrbljenostjo ugotavlja
ogroženost teh pravic na primer s cenzuro 
verske vsebine ali predvajanjem verskih 
proslav v javnih medijih in kaznovanjem 
tistih, ki nočejo opravljati storitev, ki so v 
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nasprotju z njihovo vestjo;

Or. pl

Predlog spremembe 147
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. želi spomniti, da člen 19 Splošne 
deklaracije človekovih pravic, člen 19 
Mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah in člen 13 Konvencije 
o otrokovih pravicah vsakemu 
posamezniku zagotavljajo pravico, da ni 
nadlegovan zaradi svojega mnenja, pravico 
do svobodnega izražanja in pravico, da 
išče, sprejema in širi informacije in ideje s 
kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje;

6. želi spomniti, da člen 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah
vsakemu posamezniku zagotavlja pravico, 
da ni nadlegovan zaradi svojega mnenja, 
pravico do svobodnega izražanja in 
pravico, da išče, sprejema in širi 
informacije in ideje s kakršnimi koli 
sredstvi in ne glede na meje;

Or. en

Predlog spremembe 148
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito in 
spodbujanje pluralnega, neodvisnega in 
svobodnega medijskega okolja v službi 
demokratične družbe, vključno z 
neodvisnostjo in vzdržnostjo medijev, ki so 
ključni elementi okolja, ugodnega za 
svobodo izražanja;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava srce zdrave in delujoče 
demokracije, in v tem kontekstu poziva EU 
in države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za varstvo in zaščito svobode 
govora in združevanja, saj gre za osnovni 
načeli demokratičnih procesov; pri tem 
močno obsoja vse pogostejše omejevanje 
svobode združevanja, ki so ga oblasti v 
nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad 
protestniki; znova opozarja na ključno 
vlogo teh temeljnih svoboščin pri 
delovanju demokratičnih družb in poziva 
Komisijo, naj dejavno spodbuja te pravice 
v skladu z mednarodnimi standardi s 
področja človekovih pravic;

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava srce zdrave in delujoče 
demokracije, in v tem kontekstu poziva EU 
in države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za varstvo in zaščito svobode 
govora in združevanja, saj gre za osnovni 
načeli demokratičnih procesov; pri tem 
močno obsoja vse pogostejše omejevanje 
svobode združevanja, ki so ga oblasti v 
nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad 
protestniki; glede na poročilo generalnega 
sekretarja Sveta Evrope o stanju 
demokracije, človekovih pravic in pravne 
države iz leta 2017 opozarja, da so 
možnosti za miroljubne proteste omejene, 
če so javna zborovanja predmet 
neupravičenih omejitev, tudi v državah z 
dolgo demokratično tradicijo; znova 
opozarja na ključno vlogo teh temeljnih 
svoboščin pri delovanju demokratičnih 
družb in poziva Komisijo, naj dejavno 
spodbuja te pravice v skladu z 
mednarodnimi standardi s področja 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 150
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava srce zdrave in delujoče 

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava srce zdrave in delujoče 



PE626.588v01-00 80/111 AM\1164983SL.docx

SL

demokracije, in v tem kontekstu poziva EU 
in države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za varstvo in zaščito svobode 
govora in združevanja, saj gre za osnovni 
načeli demokratičnih procesov; pri tem 
močno obsoja vse pogostejše omejevanje 
svobode združevanja, ki so ga oblasti v 
nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad 
protestniki; znova opozarja na ključno 
vlogo teh temeljnih svoboščin pri 
delovanju demokratičnih družb in poziva 
Komisijo, naj dejavno spodbuja te pravice 
v skladu z mednarodnimi standardi s 
področja človekovih pravic;

demokracije, in v tem kontekstu poziva 
države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za varstvo in zaščito svobode
združevanja in svobode govora, vključno s 
pravico do objave vseh mnenj v (spletnih) 
medijih, saj gre za osnovni načeli 
demokratičnih procesov;

Or. en

Predlog spremembe 151
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava srce zdrave in delujoče 
demokracije, in v tem kontekstu poziva EU 
in države članice, naj sprejmejo nadaljnje 
ukrepe za varstvo in zaščito svobode 
govora in združevanja, saj gre za osnovni 
načeli demokratičnih procesov; pri tem 
močno obsoja vse pogostejše omejevanje 
svobode združevanja, ki so ga oblasti v 
nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad 
protestniki; znova opozarja na ključno 
vlogo teh temeljnih svoboščin pri 
delovanju demokratičnih družb in poziva 
Komisijo, naj dejavno spodbuja te pravice 
v skladu z mednarodnimi standardi s 
področja človekovih pravic;

7. poudarja, da sta javno posvetovanje 
in razprava ključnega pomena za 
demokracijo, in v tem kontekstu poziva 
EU in države članice, naj sprejmejo 
nadaljnje ukrepe za varstvo in zaščito 
svobode govora in združevanja, saj gre za 
osnovni načeli demokratičnih procesov; pri 
tem močno obsoja vsakršno omejevanje 
svobode združevanja, ki so ga oblasti v 
nekaterih primerih izvršile z nasiljem nad 
protestniki; znova opozarja na ključno 
vlogo teh temeljnih svoboščin pri 
delovanju demokratičnih družb in poziva 
Komisijo, naj dejavno spodbuja te pravice 
v skladu s standardi EU;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. je zelo zaskrbljen zaradi vse 
večjega števila primerov slabega ravnanja 
policije, zlasti v zvezi z nesorazmerno 
uporabo sile zoper mirne protestnike, 
zaradi kršitev svobode tiska ter zaradi 
majhnega števila preiskav na tem 
področju; je zaskrbljen zaradi povečane 
uporabe nesmrtonosnega orožja pri 
nadzorovanju protestov; opozarja, da je 
protestiranje temeljna pravica ter da je 
policija predvsem služba za varnost in 
zaščito ljudi; poziva države članice, naj ne 
sprejemajo ukrepov, ki bi ogrozili ali celo 
inkriminirali uveljavljanje svoboščin in 
temeljnih pravic, kot so svoboda izražanja, 
protestiranja, zbiranja in združevanja ter 
pravica do stavke; poziva države članice, 
naj takoj prenehajo izvajati policijske 
kontrole na podlagi rasnega profiliranja;

Or. fr

Predlog spremembe 153
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj 
zagotovijo svobodo medijev in medijski 
pluralizem; odločno obsoja dejanja v 
nekaterih državah članicah za 
koncentracijo medijskih hiš, ki so v rokah 
vladi naklonjenih poslovnežev, in zlorabo 
javnih medijskih hiš za razširjanje zgolj 
vladnih sporočil; ugotavlja, da je naloga 
medijev spodbujati zdravo posvetovanje, 
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zato so steber demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 154
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da morajo organi 
kazenskega pregona pri izvajanju svojih 
nalog spoštovati in varovati človekovo 
dostojanstvo ter ohranjati in spoštovati 
človekove pravice vseh oseb; poudarja, da 
mora biti vsaka pretirana in neupravičena 
uporaba sile s strani organov kazenskega 
pregona predmet nepristranskih in 
obsežnih preiskav ustreznih organov 
posameznih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 155
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opominja institucije EU, da imajo 
vsi državljani zagotovljeno pravico do 
svobode govora; poziva institucije EU, naj 
kot sredstvo za dosledno spoštovanje 
pluralnosti in svobode medijev zagotovijo 
spoštovanje pravice evropskih državljanov 
do svobode govora v vseh svojih sklepih, 
ukrepih in politikah;

Or. en
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Predlog spremembe 156
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito in 
promocijo pluralnih, neodvisnih in 
svobodnih medijev; poziva Komisijo in 
države članice, naj izvajajo zakonodajne 
okvire za preprečevanje koncentracije 
lastništva v medijskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 157
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. je seznanjen s predlogom uredbe 
Komisije o preprečevanju širjenja 
terorističnih vsebin na spletu; poziva Svet 
in Parlament, naj besedilo oblikujeta tako, 
da podjetja terorističnih vsebin tako kot 
ostalih spletnih vsebin ne bodo smela 
popolnoma odstraniti, dokler ne bo o tem 
sprejeta sodna odločba, da bi zagotovili 
pravico do svobode izražanja, med drugim 
umetniškega;

Or. fr

Predlog spremembe 158
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da so splet ter družbeni 
in drugi mediji odlična komunikacijska 
orodja, zlasti kot vir informacij za javnost, 
ter poziva države članice, naj z 
uravnoteženim pristopom k urejanju 
spletnih vsebin učinkovito zagotovijo 
pravico do sprejemanja in širjenja 
informacij v skladu s členom 11 Listine; 
meni, da tehnološka orodja omogočajo 
tudi nadzor nad civilno družbo, ogrožajo 
ranljive skupnosti in otroke ter se lahko 
uporabljajo za poniževanje žensk, zlasti za 
zalezovanje, nadlegovanje ter objavljanje 
fotografij s spolno vsebino ali golih 
fotografij brez soglasja, tj. oblike nasilja, 
opredeljene v členu 3(a) in Istanbulski 
konvenciji;

Or. fr

Predlog spremembe 159
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. ker je zaradi hitrega razvoja v 
digitalnem svetu (vključno z večjo 
uporabo interneta, aplikacij in družbenih 
medijev) treba vzpostaviti višjo raven 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti za 
zagotovitev zaupnosti ter varstva;

Or. fr

Predlog spremembe 160
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 
delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo;

8. je zaskrbljen, ker je mogoče na 
nacionalni ravni v državah članicah EU 
zaslediti le malo posebnih zakonskih ali 
političnih okvirov, ki ščitijo novinarje in 
delavce na področju medijev pred 
nasiljem, grožnjami in ustrahovanjem; je 
zaskrbljen zaradi prekarnih delovnih 
pogojev številnih novinarjev in delavcev 
na področju medijev ter obsega fizičnega 
in psihološkega nasilja, ki so mu
izpostavljeni in ki lahko ovira njihovo 
sposobnost za delo ter s tem vpliva na
medijsko svobodo in medijski pluralizem;
poudarja pomen vseevropskih projektov, 
kot sta projekta za spremljanje pluralnosti 
medijev in ocenjevanje svobode medijev, s 
katerimi se spremljajo tveganja za 
pluralnost medijev v Evropi, evidentirajo 
kršitve medijske svobode, izvajajo 
kampanje ozaveščanja ter zagotavlja 
podpora za ogrožene novinarje in 
čezmejno preiskovalno novinarstvo; 
poudarja, da bi bilo treba finančna 
sredstva za taka in podobna vprašanja 
zagotoviti v okviru novega večletnega 
finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 161
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 
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delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in 
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo;

delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in 
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo; izraža 
globoko zaskrbljenost zaradi smrtonosnih 
napadov na novinarje, do katerih še vedno 
prihaja v državah članicah; poziva 
nacionalne organe kazenskega pregona, 
naj sprejmejo vse ukrepe, da preprečijo 
tako nasilje, in še naprej sodelujejo z 
Europolom, da se pospešijo preiskave 
smrti novinarjev v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 162
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 
delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in 
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo;

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski;

Or. fr

Predlog spremembe 163
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 



AM\1164983SL.docx 87/111 PE626.588v01-00

SL

nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 
delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in 
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati
in ki torej ovira medijsko svobodo;

nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih 
delovnih pogojev za novinarje, vključno z 
neplačanimi poročevalci, blogerji ali 
kolumnisti, in obsega psihološkega nasilja, 
ki so mu priča in zaradi katerega ne morejo 
ustrezno delati ter bi lahko ogrozil
medijsko svobodo in medijski pluralizem;

Or. en

Predlog spremembe 164
Brice Hortefeux

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; je zaskrbljen zaradi prekarnih
delovnih pogojev za novinarje in obsega 
psihološkega nasilja, ki so mu priča in
zaradi katerega ne morejo ustrezno delati 
in ki torej ovira medijsko svobodo;

8. je zaskrbljen, ker je mogoče le v 
nekaterih državah članicah zaslediti 
posebne zakonske določbe na nacionalni 
ravni, ki zagotavljajo zaščito medijskih 
akterjev pred nasiljem, grožnjami in 
pritiski; obžaluje slabšanje delovnih 
pogojev za novinarje, ki lahko škoduje 
kakovostnemu novinarstvu in raznolikosti 
novinarskega izražanja;

Or. fr

Predlog spremembe 165
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Julie Ward, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj 
namenijo ustrezna finančna sredstva za 
vključevanje medijske in informacijske 
pismenosti v nacionalne izobraževalne 
sisteme ter splošneje, da bi otroke in 
mlade opremile z orodji za odgovorno 
uporabo interneta in preprečevanje 
morebitnih tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 166
Sylvie Guillaume, Virginie Rozière, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine 
Revault d'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter
Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je žvižgaštvo bistven 
del preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode, in v tem okviru želi spomniti na 
svojo resolucijo z dne 24. oktobra 2017 o 
legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki 
z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij 
in javnih organov ravnajo v javnem
interesu3;

9. Poudarja, da je žvižgaštvo bistven
del preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode; obsoja grožnje, povračilne 
ukrepe in obsodbe, s katerimi se žvižgači 
se vedno soočajo v EU; v zvezi s tem želi 
spomniti na svojo resolucijo z dne 24. 
oktobra 2017 o legitimnih ukrepih za 
zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem 
zaupnih informacij podjetij in javnih 
organov ravnajo v javnem interesu;
poudarja, da je glede na sporočilo 
Komisije o okrepitvi zaščite žvižgačev na 
ravni EU iz aprila 2018 samo deset držav 
članic uvedlo celovito zakonodajo za 
zaščito žvižgačev; pozdravlja predlog 
Komisije za horizontalno direktivo o 
zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah prava 
Unije, ter poziva sozakonodajalca, naj čim 
prej nadaljujeta in zaključita pogajanja v 
zvezi s tem;

__________________ __________________

3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402. 3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402.
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Or. en

Predlog spremembe 167
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je žvižgaštvo bistven 
del preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode, in v tem okviru želi spomniti na 
svojo resolucijo z dne 24. oktobra 2017 o 
legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki 
z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij 
in javnih organov ravnajo v javnem 
interesu3;

9. poudarja, da je žvižgaštvo bistven 
del preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode, in v tem okviru želi spomniti na 
svojo resolucijo z dne 24. oktobra 2017 o 
legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki 
z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij 
in javnih organov ravnajo v javnem 
interesu3; pozdravlja predlog Komisije za 
okrepitev zaščite žvižgačev v EU in 
poudarja pomen hitrega nadaljnjega 
ukrepanja s strani sozakonodajalcev, da 
bi se predlog lahko sprejel pred koncem 
tega zakonodajnega obdobja;

__________________ __________________

3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402. 3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402.

Or. en

Predlog spremembe 168
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je žvižgaštvo bistven
del preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode, in v tem okviru želi spomniti na 
svojo resolucijo z dne 24. oktobra 2017 o 
legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki 
z razkrivanjem zaupnih informacij 
podjetij in javnih organov ravnajo v 
javnem interesu3;

9. ugotavlja, da je žvižgaštvo del 
preiskovalnega novinarstva in medijske 
svobode, zato poziva države članice, naj v 
nacionalni zakonodaji zagotovijo zaščito 
žvižgačev;
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__________________ __________________

3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402. 3 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402.

Or. en

Predlog spremembe 169
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja ključno vlogo žvižgačev 
pri varovanju javnega interesa in 
spodbujanju kulture javne odgovornosti 
ter integritete v javnih in zasebnih 
institucijah;

Or. en

Predlog spremembe 170
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja odločitev Komisije o 
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu;
je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti 
lažnih novic za svobodo govora in 
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo širjenje 
negativno vplivati na kakovost politične 
razprave in informiranost državljanov pri 
udeležbi v demokratični družbi;

10. pozdravlja odločitev Komisije o 
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu; 
je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti 
lažnih novic za svobodo govora in 
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo širjenje 
negativno vplivati na kakovost politične 
razprave in informiranost državljanov pri 
udeležbi v demokratični družbi; poudarja, 
da lahko stranke in zasebni ali javni 
subjekti v EU in zunaj nje uporabljajo 
politično profiliranje, lažne novice in 
manipuliranje z informacijami, ki lahko 
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ovirajo demokratične procese na ravni EU 
in nacionalni ravni, kot se je izkazalo pri 
škandalu v zvezi z družbama Facebook in 
Cambridge Analytica; poziva Komisijo in 
sozakonodajalca, naj pripravijo 
zakonodaje, ki bodo preprečevale 
politično profiliranje in manipuliranje z 
informacijami ter zagotavljale varstvo 
podatkov, preglednost in kibernetsko 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 171
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja odločitev Komisije o
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu; 
je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti 
lažnih novic za svobodo govora in
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo širjenje 
negativno vplivati na kakovost politične 
razprave in informiranost državljanov pri 
udeležbi v demokratični družbi;

10. pozdravlja sporočilo Komisije o
boju proti dezinformiranju na spletu: 
evropski pristop in ukrepe, ki jih vsebuje 
in ki so namenjeni vzpostavitvi 
preglednejšega, verodostojnega in 
odgovornega spletnega ekosistema, 
izboljšanju varnosti in odpornosti volilnih 
postopkov, spodbujanju izobraževanja in 
medijske pismenosti, povečanju podpore 
za kakovostno novinarstvo ter krepitvi 
zmogljivosti strateškega komuniciranja 
Unije; je zaskrbljen zaradi potencialne 
nevarnosti lažnih novic za svobodo 
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne širjenje
dezinformacij negativno vplivati na 
kakovost politične razprave in 
informiranost državljanov pri udeležbi v 
demokratični družbi;

Or. en

Predlog spremembe 172
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja odločitev Komisije o 
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu; 
je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti
lažnih novic za svobodo govora in 
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo 
širjenje negativno vplivati na kakovost 
politične razprave in informiranost 
državljanov pri udeležbi v demokratični 
družbi;

10. obžaluje odločitev Komisije o 
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu, 
saj vodi do cenzure; je zaskrbljen zaradi
širjenja lažnih novic, ki prihajajo iz 
evropskih institucij;

Or. en

Predlog spremembe 173
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja odločitev Komisije o 
ustanovitvi skupine na visoki ravni za 
lažne novice in dezinformiranje na spletu;
je zaskrbljen zaradi potencialne nevarnosti 
lažnih novic za svobodo govora in 
izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo širjenje 
negativno vplivati na kakovost politične 
razprave in informiranost državljanov pri 
udeležbi v demokratični družbi;

10. je zaskrbljen zaradi potencialne 
nevarnosti lažnih novic za svobodo govora 
in izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo širjenje 
negativno vplivati na kakovost politične 
razprave in informiranost državljanov pri 
udeležbi v demokratični družbi; meni, da si 
je le z razvojem izobraževanja in 
usposabljanja, ki temeljita na kritičnem 
razmišljanju, mogoče oblikovati lastno 
mnenje ter da je lahko vsaka cenzura 
nevarna, čeprav se zdi utemeljena in 
omejenega obsega;

Or. fr
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Predlog spremembe 174
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi morala biti pri 
določanju politik za boj proti lažnim 
novicam glavna merila spoštovanje 
človekovih pravic, načelo pravne države 
in hierarhija pravnih aktov; poudarja, da 
ustrezne politične ali zakonodajne pobude 
ne smejo ogroziti pravice do svobode 
mišljenja in izražanja, do svobode misli, 
vesti in veroizpovedi ali pravice staršev, da 
izobražujejo svoje otroke v skladu s 
svojimi verskimi prepričanji;

Or. en

Predlog spremembe 175
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. svari pred tveganji krepitve vloge 
zasebnih akterjev pri odločanju, kaj se 
lahko objavi na spletu in kaj ne, ter 
opozarja na pomembno vlogo, ki bi jo v 
zvezi s tem moralo imeti sodstvo; poudarja 
pomen izobraževanja o uporabi medijev, 
med drugim zlasti za otroke in njihove 
starše ter splošneje, izobraževanja za 
ozaveščanje o raznolikosti za razvoj 
kritičnega razmišljanja pri vsakem 
človeškem bitju;

Or. en
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Predlog spremembe 176
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poudarja, da bi morala biti v 
okviru politik za boj proti lažnim novicam 
merila za prikazovanje informacij, ki 
predstavljajo različna stališča, na vidnih 
mestih jasna in pregledna ter da sta 
verodostojnost avtorja in zanesljivost 
ključnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 177
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. poudarja, da bi morali načela in 
mehanizmi pravne države strogo 
upoštevati politike za boj proti lažnim 
novicam in da je v primeru uporabe 
robotov/umetne inteligence potrebno 
človeško posredovanje v obliki 
uravnoteženih odborov za preverjanje;

Or. en

Predlog spremembe 178
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10e. spodbuja medijske organizacije, 
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naj uporabnikom omogočijo jasno 
prepoznavanje in opredelitev prvotnega 
vira novic, naj izkazujejo in spodbujajo 
raznolikost izražanja, omogočijo razpravo 
in spodbujajo dialog med različnimi 
mnenji ter spodbujajo usposabljanje 
uporabnikov na področju preverjanja 
dejstev;

Or. en

Predlog spremembe 179
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 10 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10f. poziva EU, naj spodbuja 
razmišljanje in raziskave na področju 
učinkovitih algoritmov za boj proti 
samodejnemu spodbujanju zgolj 
informacij, ki izražajo enako mišljenje, in 
senzacionalnih informacij;

Or. en

Predlog spremembe 180
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije, vključno z resnimi 
omejitvami svobode združevanja in govora 
za take organizacije in državljane ter 
omejitvami financiranja; priznava ključno 
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okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega 
prostora za civilno družbo; poziva EU in 
države članice, naj proaktivno obravnavajo 
temeljne vzroke za zmanjševanje tega 
prostora in naj spoštujejo temeljne pravice;

vlogo teh organizacij pri uresničevanju 
temeljnih pravic in vrednot za vse in 
poudarja, da bi morale imeti možnost, da 
delajo v varnem okolju, v katerem so 
deležne dobre podpore; je zaskrbljen zaradi 
vse manjšega prostora za civilno družbo; 
poziva EU in države članice, naj 
proaktivno obravnavajo temeljne vzroke za 
zmanjševanje tega prostora in naj 
spoštujejo temeljne pravice; poziva k 
ustreznemu financiranju EU za zaščito 
temeljnih pravic in podpiranje organizacij 
civilne družbe v Evropski uniji ter k 
celovitosti takega financiranja; poziva 
Evropsko komisijo, naj oblikuje smernice 
za civilno družbo in kazalnike o 
državljanskem prostoru v EU;

Or. en

Predlog spremembe 181
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 
okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega 
prostora za civilno družbo; poziva EU in 
države članice, naj proaktivno obravnavajo 
temeljne vzroke za zmanjševanje tega 
prostora in naj spoštujejo temeljne pravice;

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 
okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega 
prostora za civilno družbo; ponovno 
poudarja potrebo po namenskih sredstvih, 
kot je navedeno v resoluciji Evropskega 
parlamenta o vzpostavitvi evropskega 
instrumenta vrednot, za zagotavljanje 
podpore organizacijam civilne družbe, ki 
spodbujajo temeljne vrednote v Evropski 
uniji; poziva EU in države članice, naj 
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proaktivno obravnavajo temeljne vzroke za 
zmanjševanje tega prostora in naj 
spoštujejo temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 182
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 
okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse 
manjšega prostora za civilno družbo; 
poziva EU in države članice, naj 
proaktivno obravnavajo temeljne vzroke 
za zmanjševanje tega prostora in naj 
spoštujejo temeljne pravice;

11. izraža globoko zaskrbljenost zaradi
neustreznega ravnanja zagovornikov 
človekovih pravic, vključno z 
organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 
demokracije, kot sta Oxfam in Save the 
Children, saj naj bi bile po navedbah 
Odbora za mednarodni razvoj spodnjega 
doma spolne zlorabe globoko 
zakoreninjene v sektorju mednarodne 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 183
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 

11. je zaskrbljen zaradi oviranega dela 
zagovornikov človekovih pravic, vključno 
z organizacijami civilne družbe, dejavnimi 
na področju temeljnih pravic in 



PE626.588v01-00 98/111 AM\1164983SL.docx

SL

demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 
okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega 
prostora za civilno družbo; poziva EU in 
države članice, naj proaktivno obravnavajo 
temeljne vzroke za zmanjševanje tega 
prostora in naj spoštujejo temeljne pravice;

demokracije; priznava ključno vlogo teh 
organizacij pri uresničevanju temeljnih 
pravic in vrednot za vse in poudarja, da bi 
morale imeti možnost, da delajo v varnem 
okolju, v katerem so deležne dobre 
podpore; je zaskrbljen zaradi vse manjšega 
prostora za civilno družbo v nekaterih 
državah članicah; poziva EU in države 
članice, naj proaktivno obravnavajo 
temeljne vzroke za zmanjševanje tega 
prostora in naj spoštujejo temeljne pravice;

Or. fr

Predlog spremembe 184
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. pozdravlja pobude držav članic, da 
bi se v zakonodaji in praksi ustvarilo in 
vzdrževalo varno in zanesljivo okolje za 
novinarje in druge medijske akterje, da 
jim bo omogočeno povsem neodvisno 
opravljanje dela brez neumestnega 
vmešavanja, kot so grožnje z nasiljem, 
nadlegovanje, finančni, gospodarski in 
politični pritiski, pritiski k razkrivanju 
zaupnih virov in gradiva ter usmerjeni 
nadzor, in mnenje kampanje EU proti 
dezinformacijam (EU versus 
Disinformation);

Or. en

Predlog spremembe 185
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Podnaslov 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboda misli, vesti in vere

Or. en

Predlog spremembe 186
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja pomen zagotavljanja 
iztožljivosti temeljnih pravic in zlasti 
pravice do svobode misli, vesti in 
veroizpovedi za zagotovitev socialne 
vključenosti verujočih;

Or. en

Predlog spremembe 187
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva Unijo in njene države 
članice, naj v celoti zaščitijo in spodbujajo 
temeljno pravico do svobode misli, vesti in 
veroizpovedi z vseh vidikov (z 
individualnega in kolektivnega vidika, 
zasebnega in javnega, institucionalnega); 
poziva države članice, naj zagotovijo 
svobodo do spremembe veroizpovedi ali 
prepričanja brez kakršne koli prisile; 
opozarja, da bi moralo vsako omejevanje 
uveljavljanja svobode veroizpovedi 
temeljiti na pravnih merilih in dostopu do 
sodnega varstva;
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Or. en

Predlog spremembe 188
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. podpira učinkovito zaščito pravice 
do ugovora vesti s strani držav članic, 
tako na ravni posameznikov kot na ravni 
institucij, zlasti na področju zdravstvenega 
varstva, farmacije, izobraževanja in 
gospodarstva, saj je to temeljna pravica, 
na kateri temeljita demokracija in pravna 
država; poziva države članice k odpravi 
diskriminacije oseb, ki izrazijo ugovor 
vesti, vključno z nadlegovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 189
Marek Jurek

Predlog resolucije
Odstavek 11 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11e. obžaluje pomanjkanje javnega 
odziva na vse večje število primerov 
agresije in vandalizma proti kristjanom in 
verskim objektom;

Or. pl

Predlog spremembe 190
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11f. poudarja, da se politike EU na 
področju nediskriminacije ne bi smele 
osredotočati le na diskriminacijo med 
verami, ampak na primere, ko je 
diskriminacija ciljno usmerjena na 
posameznika zaradi njegove vere ali 
pripadnosti določeni veri in je posameznik 
diskriminiran, ker veruje ali se želi versko 
udejstvovati;

Or. en

Predlog spremembe 191
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Podnaslov 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nediskriminacija

Or. en

Predlog spremembe 192
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Podnaslov 2 b (novo) – odstavek 11 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11f. opozarja na obveznost institucij in 
agencij EU, da v celoti za vse državljane, 
ne glede na to, ali pripadajo večinski ali 
manjšinski veroizpovedi, uporabljajo 
pravico do svobode veroizpovedi in 
prepoved diskriminacije na podlagi 
veroizpovedi, zlasti na delovnem mestu, v 
javnem življenju in pri javnem izražanju;

Or. en
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Predlog spremembe 193
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11g. opozarja, da v skladu z načelom
nediskriminacije diskriminacija ni le 
različno obravnavanje primerljivih 
situacij, ampak tudi enako obravnavanje
različnih situacij;

Or. en

Predlog spremembe 194
Marijana Petir, Branislav Škripek

Predlog resolucije
Odstavek 11 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11h. poudarja, da se razumna 
prilagoditev na podlagi vere v nobenem 
primeru ne more šteti za nadomestek 
pravnih instrumentov, kot je temeljna 
človekova pravica do svobode 
veroizpovedi ali prepoved diskriminacije, 
in da bi morale možnosti v zvezi z 
razumno prilagoditvijo ostati v pristojnosti 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 195
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 11 i (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11i. opozarja, da zgodovina evropskega 
povezovanja temelji na boju proti 
kulturnemu izolacionizmu, populizmu, 
sovražnemu govoru, pozivanju k nasilju 
in diskriminaciji zoper manjšine; 
ugotavlja, da gibanja, kot so 
neonacistične skupine, ki hudo kršijo 
skupne evropske vrednote, čedalje bolj 
ogrožajo smisel evropskega projekta in 
družbenega pravnega reda, ki ga ta 
omogoča;

Or. fr

Predlog spremembe 196
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Angelika Mlinar, Sophia 
in 't Veld

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Rasizem, ksenofobija in sovražni govor Rasizem, ksenofobija, diskriminacija ter
sovražni govor in kazniva dejanja iz 
sovraštva

Or. fr

Predlog spremembe 197
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Rasizem, ksenofobija in sovražni govor Diskriminacija, rasizem, ksenofobija in 
sovražni govor

Or. fr
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Predlog spremembe 198
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Rasizem, ksenofobija in sovražni govor Rasizem, ksenofobija in druge oblike 
nestrpnosti

Or. en

Predlog spremembe 199
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon, Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Rasizem, ksenofobija in sovražni govor Diskriminacija in sovražni govor

Or. en

Predlog spremembe 200
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 12 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da členi 1, 2 in 7 
Splošne deklaracije človekovih pravic ter 
člena 1 in 2 Mednarodne konvencije o 
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 
določajo pravico do rasne enakosti in 
prepoved rasne diskriminacije;

Or. en
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Predlog spremembe 201
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in 
človekovih pravic, vključno z otrokovimi 
pravicami;

12. želi spomniti, da imajo vse države 
članice v nacionalni zakonodaji zakone
proti agresiji;

Or. en

Predlog spremembe 202
Josep-Maria Terricabras

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice učinkovito obravnavati 
diskriminacijske in nasilne incidente
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki pravnih 
ukrepov kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj
zagotovijo, da bodo redni učni načrti 
vključevali učinkovite ukrepe za 
zagotavljanje spoštovanja raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic.
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Or. en

Predlog spremembe 203
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale EU in 
njene države članice nastopiti in se 
učinkovito boriti proti diskriminacijskemu 
ali nasilnemu ravnanju in odzivom zoper 
šolanje in vključevanje otrok, pripadnikov 
manjšin, zlasti migrantskih in begunskih
ter romskih otrok, in sicer tako v obliki 
kazenskega pregona kot tudi v obliki 
spodbujanja vzajemnega razumevanja in 
socialne kohezije; poziva države članice, 
naj v rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo in spodbujajo spoštovanje 
raznolikosti, medkulturnega razumevanja 
in človekovih pravic, vključno z 
otrokovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 204
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 

12. želi spomniti, da bi se morale EU 
in njene države članice učinkovito boriti
proti diskriminacijskemu ali nasilnemu 
ravnanju in odzivom zoper šolanje in 
vključevanje otrok, pripadnikov manjšin, 
zlasti migrantskih in begunskih ter 
romskih otrok, in sicer tako v obliki 
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kohezije; poziva države članice, naj v
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

kazenskega pregona kot tudi v obliki 
spodbujanja vzajemnega razumevanja in 
socialne kohezije; poziva države članice, 
naj v rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 205
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;
zato poziva države članice EU, naj v šolah 
spodbujajo vključujoče izobraževanje že v 
zgodnjih letih;

Or. en

Predlog spremembe 206
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje begunskih otrok, in sicer tako 
v obliki kazenskega pregona kot tudi v 
obliki spodbujanja vzajemnega 
razumevanja in socialne kohezije; poziva 
države članice, naj v rednih učnih načrtih 
strukturno obravnavajo spoštovanje 
raznolikosti, medkulturnega razumevanja, 
asimilacije in človekovih pravic, vključno 
z otrokovimi pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 207
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje otrok, ki pripadajo 
manjšinam, ali migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja, asimilacije in 
Človekovih pravic, vključno z otrokovimi 
pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 208
Brice Hortefeux



AM\1164983SL.docx 109/111 PE626.588v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje migrantskih in begunskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in človekovih 
pravic, vključno z otrokovimi pravicami;

12. želi spomniti, da bi morale države 
članice ustrezno nastopiti proti 
diskriminacijskim ali nasilnim odzivom 
zoper šolanje begunskih otrok, in sicer tako 
v obliki kazenskega pregona kot tudi v 
obliki spodbujanja vzajemnega 
razumevanja in socialne kohezije; poziva 
države članice, naj v rednih učnih načrtih 
strukturno obravnavajo spoštovanje 
raznolikosti, medkulturnega razumevanja 
in človekovih pravic, vključno z 
otrokovimi pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 209
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. obsoja primere kaznivih dejanj iz 
sovraštva in sovražnega govora, ki jim 
botrujejo rasizem, ksenofobija, verska 
nestrpnost ali predsodki do invalidnosti, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete 
posameznika, ki se vsak dan dogajajo v 
EU; poziva k ničelni toleranci do kakršne 
koli diskriminacije na podlagi rase, 
etničnega ali socialnega porekla, vere ali 
prepričanja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, invalidnosti, starosti, spola, 
spolnega izražanja, spolne identitete, 
spolne usmerjenosti, statusa stalnega 
prebivališča ali zdravstvenega stanja;

Or. en
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Predlog spremembe 210
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da namerno širjenje 
lažnih informacij o kateri koli kategoriji 
prebivalcev EU, pravni državi in temeljnih 
pravicah predstavlja veliko grožnjo za 
demokratične vrednote EU in njeno 
enotnost;

Or. fr

Predlog spremembe 211
Péter Niedermüller

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in Svet, naj 
nemudoma nadaljujeta in zaključita 
pogajanja o direktivi o enakem 
obravnavanju;

Or. en

Predlog spremembe 212
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. je zaskrbljen zaradi porasta 
rasnega nasilja, sovraštva in ksenofobije, 
kot so afrofobija, rasno sovraštvo do 
Romov, antisemitizem, islamofobija ali 
druge oblike sovraštva, ki temeljijo na 
nestrpnosti, pa naj bo to prek kaznivih 
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dejanj iz sovraštva, sporočil na družbenih 
omrežjih, manifestacij ali politične 
propagande, ki so v državah članicah 
postali nekaj običajnega;

Or. en
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