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Predlog spremembe 1
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende ZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030,

Or. en

Predlog spremembe 2
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 3
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil o temeljnih 
pravicah, ki ju je Agencija za temeljne 
pravice objavila leta 2018 in leta 2019,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dokumenta 
Agencije za temeljne pravice o prostoru 
civilne družbe: stališča organizacij in 
poročila Agencije za temeljne pravice o 
izzivih, s katerimi se srečujejo 
organizacije civilne družbe s področja 
človekovih pravic v EU,

Or. en

Predlog spremembe 5
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načela 19 
evropskega stebra socialnih pravic, v 
katerem je navedeno, da imajo socialno 
ogroženi „zagotovljen dostop do 
socialnega stanovanja oziroma 
kakovostne stanovanjske pomoči“,

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 6
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 31 – ob upoštevanju spremenjene 
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spremenjene Evropske socialne listine o 
pravici do nastanitve,

Evropske socialne listine o pravici do 
nastanitve,

Or. en

Predlog spremembe 7
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije OZN o 
pravicah invalidov,

Or. en

Predlog spremembe 8
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih 
pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 9
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 c (novo)



PE648.414v02-00 6/177 AM\1200339SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Mednarodnega 
pakta o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 10
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije OZN o 
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,

Or. en

Predlog spremembe 11
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije o 
otrokovih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 12
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju stališč, ki jih je 
11. oktobra 2019 sprejel odbor OZN za 
ekonomske, socialne in kulturne pravice v 
okviru izbirnega protokola k 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah v zvezi s 
sporočilom št. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) ( López Albán 
proti Španiji),

črtano

Or. es

Predlog spremembe 13
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju stališč, ki jih je 
11. oktobra 2019 sprejel odbor OZN za 
ekonomske, socialne in kulturne pravice v 
okviru izbirnega protokola k 
Mednarodnemu paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah v zvezi s 
sporočilom št. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán proti 
Španiji),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende OZN 2030 
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in ciljev trajnostnega razvoja,

Or. en

Predlog spremembe 15
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 16
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 34(3) Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah (v 
nadaljnjem besedilu: Listina), ki potrjuje 
pravico do socialne in stanovanjske 
pomoči za boj proti socialni izključenosti 
in revščini,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2(1) Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki 
določa, da ima vsakdo pravico do 
življenja,

Or. es

Predlog spremembe 18
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 20 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki 
določa, da so pred zakonom vsi enaki,

Or. es

Predlog spremembe 19
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki 
prepoveduje vsakršno diskriminacijo,

Or. es

Predlog spremembe 20
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende OZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030,

Or. en

Predlog spremembe 21
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju agende OZN za 
trajnostni razvoj do leta 2030,

Or. en

Predlog spremembe 22
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske 
konvencije o človekovih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 23
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju stališča komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice z dne 
29. junija 2018 o Grčiji in takojšnjih 
ukrepih, ki so potrebni za zaščito 
človekovih pravic migrantov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne 
resolucije z dne 17. januarja 2019 o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah1a;
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0349.

Or. en

Predlog spremembe 25
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2 
spremenjene Evropske socialne listine,

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 26
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2 
spremenjene Evropske socialne listine,

– ob upoštevanju člena 2 
spremenjene Evropske socialne listine o 
pravici do pravičnih pogojev dela,

Or. en

Predlog spremembe 27
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 31 Listine, črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 31 Listine, – ob upoštevanju člena 31 Listine o 
poštenih in pravičnih delovnih pogojih,

Or. en

Predlog spremembe 29
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z 
dne 9. aprila 2019 o ekonomski politiki 
euroobmočja2,

črtano

__________________
2 UL C 136, 12.4.2019, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 30
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 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 31
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. oktobra 2016 o mehanizmu EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice1a,
__________________
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1a Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.

Or. en

Predlog spremembe 32
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 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 33
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 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 34
Diana Riba i Giner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 8. splošnega 
poročila o dejavnostih skupine GRETA1a 
in poročil skupine GRETA, v katerih je 
opisano izvajanje Konvencije Sveta 
Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
v vseh državah članicah1b, 
__________________
1a https://rm.coe.int/8th-/168094b073.
1b https://www.coe.int/en/web/anti-human-
trafficking/country-monitoring-work.

Or. en

Predlog spremembe 35
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
(EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti 
oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije,

Or. en

Predlog spremembe 36
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 37
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu z 
naslovom Drugo poročilo o napredku v 
boju proti trgovini z ljudmi (2018) v 
skladu s členom 20 Direktive 2011/36/EU 
o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev 
(COM(2018)0777),

Or. en

Predlog spremembe 38
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 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 39
Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 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 40
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. oktobra 2018 o porastu 
neofašističnega nasilja v Evropi1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0428.

Or. en

Predlog spremembe 41
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila skupine 
strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje 
proti trgovini z ljudmi z dne 7. julija 2017, 
v katerem je opisano izvajanje Konvencije 
Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi na Irskem (GRETA(2017)28),

črtano



PE648.414v02-00 18/177 AM\1200339SL.docx

SL
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Predlog spremembe 42
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 
Direktive 2011/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/629/PNZ,

Or. en

Predlog spremembe 43
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
28. junija 2018 o migracijah,

Or. es

Predlog spremembe 44
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju načela 16 
evropskega stebra socialnih pravic, ki 

črtano
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poudarja, da ima vsakdo pravico do 
pravočasnega, cenovno dostopnega in 
kakovostnega preventivnega in 
kurativnega zdravstvenega varstva,

Or. en

Predlog spremembe 45
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju indeksa enakosti 
spolov Evropskega inštituta za enakost 
spolov za leti 2018 in 2019 ter njegovega 
poročila z naslovom Peking +25: peti 
pregled uresničevanja Pekinških izhodišč 
za ukrepanje v državah članicah EU,

Or. en

Predlog spremembe 46
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 12. aprila 2016 o razmerah v 
Sredozemlju in potrebi po celostnem 
pristopu EU k migraciji6,

črtano

__________________
6 UL C 58, 15.2.2018, str. 9.

Or. en
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Predlog spremembe 47
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 5. oktobra 2017 o zaporniških 
sistemih in razmerah v zaporih7,

črtano

__________________
7 UL C 346, 27.9.2018, str. 94.

Or. en

Predlog spremembe 48
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 in okrepitvi boja proti 
anticiganizmu1a

,

__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.

Or. en

Predlog spremembe 49
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)
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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 vojno1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0095.

Or. en

Predlog spremembe 50
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. novembra 2018 o minimalnih 
standardih za manjšine v EU1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0447.

Or. en

Predlog spremembe 51
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 7. februarja 2018 o varstvu in 
nediskriminaciji manjšin v državah 
članicah EU1a,
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__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0032.

Or. en

Predlog spremembe 52
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 1. junija 2017 o boju proti 
antisemitizmu1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0243.

Or. en

Predlog spremembe 53
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia 
Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi 
določb Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti,

Or. en
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Predlog spremembe 54
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 in okrepitvi boja proti 
anticiganizmu1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.

Or. en

Predlog spremembe 55
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 in okrepitvi boja proti 
anticiganizmu1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.

Or. en

Predlog spremembe 56
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Agencije 
za temeljne pravice o Rominjah v devetih 
državah članicah EU,

Or. en

Predlog spremembe 57
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 1. junija 2017 o boju proti 
antisemitizmu1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0243.

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi 
določb Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti,
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Or. en

Predlog spremembe 59
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 10. oktobra 2019 o tujem vmešavanju 
v volitve ter dezinformacijah v 
nacionalnih in evropskih demokratičnih 
procesih1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0031.

Or. en

Predlog spremembe 60
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 3. maja 2018 o zaščiti otrok pri 
migracijah1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0201.

Or. en

Predlog spremembe 61
Diana Riba i Giner
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila 
komisarja Sveta Evrope za človekove 
pravice iz junija 2019 z naslovom Lives 
saved. Rights protected. Bridging the 
protection gap for refugees and migrants 
in the Mediterranean (Rešena življenja. 
Zaščitene pravice. Premostitev vrzeli v 
zaščiti beguncev in migrantov v 
Sredozemlju)1a,
__________________
1a https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87.

Or. en

Predlog spremembe 62
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o 
temeljnih pravicah iz leta 2019, ki ga je 
pripravila Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, in posodobitve 
dokumenta agencije iz junija 2019 z 
naslovom NGO ships involved in search 
and rescue in the Mediterranean and 
criminal investigations (Ladje nevladnih 
organizacij, ki sodelujejo pri iskanju in 
reševanju v Sredozemlju in ki so predmet 
kazenskih preiskav)1a,
__________________
1a 
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https://fra.europa.eu/en/publication/2019/
2019-update-ngo-ships-involved-search-
and-rescue-mediterranean-and-criminal.

Or. en

Predlog spremembe 63
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 5. julija 2018 o smernicah za države 
članice, s katerimi bi preprečili 
kriminalizacijo humanitarne pomoči1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0314.

Or. en

Predlog spremembe 64
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 30. maja 2018 o izvajanju 
Direktive 2012/29/EU o določitvi 
minimalnih standardov na področju 
pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih 
dejanj1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0229.

Or. en
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Predlog spremembe 65
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na 
področju pravic žensk in enakosti spolov v 
EU1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Predlog spremembe 66
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. novembra 2018 o minimalnih 
standardih za manjšine v EU1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0447.

Or. en

Predlog spremembe 67
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. februarja 2019 o pravicah 
interseksualnih oseb12,

črtano

__________________
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0128.

Or. en

Predlog spremembe 68
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. novembra 2018 o minimalnih 
standardih za manjšine v EU1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0447.

Or. en

Predlog spremembe 69
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. oktobra 2018 o porastu 
neofašističnega nasilja v Evropi1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0428.
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Or. en

Predlog spremembe 70
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji 
spolne vzgoje na Poljskem15,

črtano

__________________
15 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Predlog spremembe 71
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji 
spolne vzgoje na Poljskem15,

črtano

__________________
15 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Predlog spremembe 72
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji 
spolne vzgoje na Poljskem15,

črtano

__________________
15 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.

Or. en

Predlog spremembe 73
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 28. novembra 2019 o pristopu EU k 
Istanbulski konvenciji in drugih ukrepih 
za boj proti nasilju na podlagi spola16a,
__________________
16a Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0080.

Or. en

Predlog spremembe 74
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Agencije 
za temeljne pravice z naslovom 
Combating child poverty: an issue of 
fundamental rights (Boj proti revščini 
otrok: vprašanje temeljnih pravic),
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Or. en

Predlog spremembe 75
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 32 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 7. julija 2016 o izvajanju Konvencije 
Organizacije združenih narodov o 
pravicah invalidov s posebnim poudarkom 
na sklepnih ugotovitvah Odbora 
Združenih narodov za pravice 
invalidov16b,
__________________
16b Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0318.

Or. en

Predlog spremembe 76
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“17,

črtano

__________________
17 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. pl
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Predlog spremembe 77
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“17,

črtano

__________________
17 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Predlog spremembe 78
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 18. decembra 2019 o javnem 
diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim, vključno z 
„območji brez LGBTI“17,

črtano

__________________
17 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Predlog spremembe 79
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2020 o tekočih 
zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, 
primer Poljske in Madžarske18,

črtano

__________________
18 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Predlog spremembe 80
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2020 o tekočih 
zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, 
primer Poljske in Madžarske18,

črtano

__________________
18 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Predlog spremembe 81
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. januarja 2020 o tekočih 
zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, 
primer Poljske in Madžarske18,

črtano

__________________
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18 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Predlog spremembe 82
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila 
Komisije (EU) 2018/951 o standardih za 
organe za enakost,

Or. en

Predlog spremembe 83
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 34 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnega poročila 
Komisije o seznamu ukrepov za 
spodbujanje enakosti LGBTI za leto 2018,

Or. en

Predlog spremembe 84
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe črtano
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Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 19. decembra 2017 v zadevi A.R. in 
L.R. proti Švici (22338/15), v kateri 
potrjuje, da je celovita spolna vzgoja v 
otrokovo korist ter v skladu z legitimnim 
interesom zaščite otrok pred spolnimi 
zlorabami in varovanjem javnega zdravja, 
kar pomeni, da starši nimajo nujno 
pravice, da svoje otroke izvzamejo iz 
spolne vzgoje,

Or. pl

Predlog spremembe 85
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 19. decembra 2017 v zadevi A.R. in 
L.R. proti Švici (22338/15), v kateri 
potrjuje, da je celovita spolna vzgoja v 
otrokovo korist ter v skladu z legitimnim 
interesom zaščite otrok pred spolnimi 
zlorabami in varovanjem javnega zdravja, 
kar pomeni, da starši nimajo nujno 
pravice, da svoje otroke izvzamejo iz 
spolne vzgoje,

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 86
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 
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19. decembra 2017 v zadevi A.R. in L.R. 
proti Švici (22338/15), v kateri potrjuje, da 
je celovita spolna vzgoja v otrokovo korist 
ter v skladu z legitimnim interesom zaščite 
otrok pred spolnimi zlorabami in 
varovanjem javnega zdravja, kar pomeni, 
da starši nimajo nujno pravice, da svoje 
otroke izvzamejo iz spolne vzgoje,

19. decembra 2017 v zadevi A.R. in L.R. 
proti Švici (22338/15), v kateri potrjuje 
dopolnilno naravo spolne vzgoje v šolah v 
povezavi z vzgojo o takih zadevah v okviru 
družine in priznava, da je vloga šole le 
„dopolniti“ spolno vzgojo, ki jo izvajajo 
starši,

Or. en

Predlog spremembe 87
Clare Daly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 
19. decembra 2017 v zadevi A.R. in L.R. 
proti Švici (22338/15), v kateri potrjuje, da 
je celovita spolna vzgoja v otrokovo korist 
ter v skladu z legitimnim interesom zaščite 
otrok pred spolnimi zlorabami in 
varovanjem javnega zdravja, kar pomeni, 
da starši nimajo nujno pravice, da svoje 
otroke izvzamejo iz spolne vzgoje,

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 
19. decembra 2017 v zadevi A.R. in L.R. 
proti Švici (22338/15), v kateri potrjuje, da 
se s celovito spolno vzgojo uresničujejo 
zakoniti cilji varovanja javnega zdravja, 
zaščite otrok pred spolnim nasiljem in 
priprave otrok na družbeno realnost, kar 
pomeni, da ni priznalo obveznosti držav 
članic, da staršem dovolijo, da svoje 
otroke izvzamejo iz take vzgoje,

Or. en

Predlog spremembe 88
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 
13. junija 2019 v zadevi Sh. D. in drugi 
proti Grčiji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, 

– ob upoštevanju odločbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice z dne 
13. junija 2019 v zadevi Sh. D. in drugi 
proti Grčiji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, 
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Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji 
(141165/16), ki potrjuje, da bi morala biti 
skrajna ranljivost otroka pomembnejša od 
neurejenega statusa in bi organi morali 
sprejeti potrebne ukrepe za njihovo zaščito 
ter da so organi kršili 5. člen, ko so 
samodejno izvajali varstveno skrbništvo, 
ne da bi razmislili o drugih možnostih 
namesto pridržanja ali upoštevali določbo 
iz zakonodaje EU, da se je treba 
pridržanju otrok izogniti,

Severni Makedoniji, Srbiji in Sloveniji 
(141165/16),

Or. en

Predlog spremembe 89
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 13. februarja 2020, v zadevi N. D. in 
N. T. proti Španiji, št. 8675/15 in 8697/15, 
v kateri je potrjeno „naglo vračanje“ 
migrantov, ki nezakonito in nasilno 
vstopijo na ozemlje Španije,

Or. es

Predlog spremembe 90
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora 
Sveta Evrope za enakost in 
nediskriminacijo z dne 
12. septembra 2019 o porodniškem in 
ginekološkem nasilju, v katerem so 

črtano
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podrobno opisane hude kršitve človekovih 
pravic žensk v okviru zdravstvenega 
varstva,

Or. en

Predlog spremembe 91
Clare Daly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora 
Sveta Evrope za enakost in 
nediskriminacijo z dne 
12. septembra 2019 o porodniškem in 
ginekološkem nasilju, v katerem so 
podrobno opisane hude kršitve človekovih 
pravic žensk v okviru zdravstvenega 
varstva,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 92
Clare Daly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope z 
dne 3. oktobra 2019 o porodniškem in 
ginekološkem nasilju (RES 2306), v kateri 
skupščina poziva države članice Sveta 
Evrope, naj se borijo proti ginekološkemu 
in porodniškemu nasilju, ter podaja 
priporoča v zvezi s tem,

– ob upoštevanju resolucije 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope z 
dne 3. oktobra 2019 o porodniškem in 
ginekološkem nasilju (RES 2306), v kateri 
skupščina poziva države članice Sveta 
Evrope, naj se borijo proti ginekološkemu 
in porodniškemu nasilju, ter podaja 
priporoča v zvezi s tem, in povezanega 
poročila Odbora Sveta Evrope za enakost 
in nediskriminacijo z dne 
12. septembra 2019,
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Or. en

Predlog spremembe 93
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tematskega 
dokumenta komisarja Sveta Evrope za 
človekove pravice o spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah 
žensk v Evropi (2017),

Or. en

Predlog spremembe 94
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice z dne 
21. maja 2019 po njenem obisku na 
Madžarskem od 4. do 8. februarja 2019 
(CommDH (2019)13),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40



AM\1200339SL.docx 41/177 PE648.414v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope z 
dne 28. junija 2019 o politikah in praksi 
zavračanja migrantov v državah članicah 
Sveta Evrope (RES 2299),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 96
Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice z 
dne 13. februarja 2020 v zadevi N. D. in 
N. T. proti Španiji (8675/15 in 8679/15), v 
kateri je ugotovljeno, da se migranti, ki 
vstopijo nezakonito, sami postavijo v 
nezakonit položaj in zato nimajo 
zagotovljenih pravnih jamstev,

Or. es

Predlog spremembe 97
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz 
oktobra 2014 o alternativah pridržanju 
otrok v okviru priseljevanja (RES 2020),
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Or. en

Predlog spremembe 98
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil 
nacionalnih, evropskih in mednarodnih 
nevladnih organizacij,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil nacionalnih, 
evropskih in mednarodnih nevladnih 
organizacij,

– ob upoštevanju poročil nacionalnih, 
evropskih in mednarodnih nevladnih 
organizacij ter poročil komisarja Sveta 
Evrope za človekove pravice,

Or. en

Predlog spremembe 100
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope z dne 1. avgusta 2011 o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima 

črtano
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(Istanbulska konvencija),

Or. en

Predlog spremembe 101
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 12. decembra 2018 o ugotovitvah in 
priporočilih posebnega odbora o 
terorizmu1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0512.

Or. en

Predlog spremembe 102
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
o krepitvi pravne države v Uniji – načrt za 
ukrepanje (COM(2019)0343),

Or. en

Predlog spremembe 103
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 46 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije 
Organizacije združenih narodov o 
pravicah invalidov,

Or. en

Predlog spremembe 104
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 46 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Splošne 
deklaracije človekovih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 105
Evin Incir, Bettina Vollath, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil o temeljnih 
pravicah, ki ju je Agencija za temeljne 
pravice objavila leta 2018 in leta 2019,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 47 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. novembra 2018 o potrebi po 
celovitem mehanizmu EU za zaščito 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.

Or. en

Predlog spremembe 107
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju obveznosti EU, da 
v skladu s členom 6(2) PEU pristopi k 
Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 108
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker EU temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov 
manjšin, kot so določene v členu 2 
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Pogodbe o Evropski uniji, navedene v 
Listini in vključene v mednarodne 
pogodbe o človekovih pravicah; ker je 
Listina del primarne zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 109
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Aa. ker je spoštovanje načela pravne 
države osnovni pogoj za varstvo temeljnih 
pravic in ker imajo države članice končno 
odgovornost za varovanje človekovih 
pravic vseh ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 110
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker EU ni le monetarna unija, 
temveč tudi socialna, kot je določeno v 
Listini, Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, Evropski socialni listini in 
evropskem stebru socialnih pravic;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker EU ni le monetarna unija, 
temveč tudi socialna, kot je določeno v 
Listini, Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, Evropski socialni listini in 
evropskem stebru socialnih pravic;

A. ker EU ni le monetarna unija, 
temveč tudi socialna, kot je določeno v 
Listini, Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, Evropski socialni listini in 
evropskem stebru socialnih pravic ter 
drugi zakonodaji, osredotočeni na varstvo 
človekovih in temeljnih pravic v Evropi; 
ker se člen 151 PDEU sklicuje na 
temeljne socialne pravice, kot so pravice iz 
Evropske socialne listine; ker Unija kljub 
svoji obveznosti po členu 6(2) PEU še 
vedno ni pristopila k EKČP;

Or. en

Predlog spremembe 112
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára 
Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker EU ni le monetarna unija, 
temveč tudi socialna, kot je določeno v 
Listini, Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, Evropski socialni listini in 
evropskem stebru socialnih pravic;

A. ker EU ni le monetarna unija, 
temveč tudi unija, ki temelji na vrednotah; 
ker v skladu s členom 2 PEU Unija 
temelji na vrednotah spoštovanja 
človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic, vključno s 
pravicami pripadnikov manjšin, tj. 
vrednotah, ki so skupne vsem državam 
članicam in ki jih morajo EU in vse 
države članice dosledno spoštovati in 
dejavno spodbujati v vseh svojih politikah, 
tako na notranji kot zunanji ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 113
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Levteris Hristoforu (Levteris Hristoforu (Lefteris 
Christoforou)), Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so ženske in otroci bolj 
izpostavljeni tveganju trgovine z ljudmi, 
izkoriščanja in spolne zlorabe tako na 
spletu kot zunaj njega, med drugim 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 na to odzvale;

Or. en

Predlog spremembe 114
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je po podatkih Eurostata v 
21 državah članicah določena nacionalna 
minimalna plača, ki pa je v včasih v 
primerjavi s povprečno plačo tako nizka, 
da so številni delavci prisiljeni živeti na 
pragu revščine ter da prihaja do tveganj 
socialnega dampinga in izkoriščanja v 
drugih državah članicah;

Or. it
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Predlog spremembe 115
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára 
Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker v skladu s členom 17 PEU 
Komisija skrbi za uporabo Pogodb; ker 
država članica, ki zavrača popolno 
spoštovanje prava EU, delitev oblasti, 
neodvisnost pravosodja in predvidljivost 
ukrepov države, s tem postavlja pod 
vprašaj verodostojnost EU kot pravnega 
prostora;

Or. en

Predlog spremembe 116
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker vztrajna rasistična, ksenofobna 
in homofobna stališča v državah članicah 
postajajo vse bolj normalna in ker takšno 
držo prevzemajo tudi mnenjski voditelji in 
politiki po vsej EU, s tem pa spodbujajo 
družbeno ozračje, v katerem cvetijo 
rasizem, diskriminacija in kazniva dejanja 
iz sovraštva;

Or. en

Predlog spremembe 117
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker morebitno tveganje, da bi 
država članica kršila vrednote iz 
člena 2 PEU, ne zadeva zgolj posamezne 
države članice, v kateri je tveganje 
prisotno, temveč vpliva tudi na druge 
države članice in Unijo kot celoto;

Or. en

Predlog spremembe 118
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je zelo zaskrbljen zaradi 
krčenja javnega prostora, vključno z 
digitalno javno domeno, za neodvisno 
mišljenje, mnenje in razpravo; ker 
ugotavlja, da svetovni trend omejevanja 
svobode govora vpliva tudi na zahodne 
demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 119
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker člen 2 PEU določa, da EU 
temelji na vrednotah spoštovanja 
človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in 
človekovih pravic, vključno s pravicami 
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pripadnikov manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 120
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je v Pogodbi o delovanju 
Evropske unije določeno, da Evropska 
unija v celoti upošteva odgovornost držav 
članic za vsebino poučevanja in 
organizacijo izobraževalnih sistemov;

Or. pl

Predlog spremembe 121
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je iz posebne raziskave 
Eurobarometer iz marca 2019 razvidno, 
da je ozaveščenost o Listini še vedno 
slaba;

Or. en

Predlog spremembe 122
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

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

Aa. ker so pravice žensk človekove 
pravice in so kot takšne univerzalne ter jih 
je treba spoštovati in spodbujati v vseh 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 123
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je bil z Lizbonsko pogodbo v 
primarno zakonodajo EU uveden izraz 
„pripadniki manjšin“, kar je prva izrecna 
omemba tega izraza v zgodovini 
zakonodaje EU; ker člen 2 PEU določa, 
da „Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov 
manjšin“ in da so te vrednote „skupne 
vsem državam članicam v družbi, ki jo 
označujejo pluralizem, nediskriminacija, 
strpnost, pravičnost, solidarnost ter 
enakost žensk in moških“; ker ugotavlja, 
da so te vrednote skupne vsem državam 
članicam in jih morajo EU in vsaka 
država članica posebej dosledno 
spoštovati in dejavno spodbujati v vseh 
svojih politikah, notranjih in zunanjih; 
ker se morajo te pravice obravnavati 
enako kot druge pravice, zapisane v 
Pogodbah;

Or. en
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Predlog spremembe 124
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se nazadovanje na področju 
pravic žensk in enakosti spolov pogosto 
povezuje z na splošno slabšim 
spoštovanjem demokracije, pravne države 
in temeljnih pravic; ker bi bilo treba zato 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
pravice žensk vključiti v mehanizem 
pravne države; ker bi morali biti moški in 
ženske zavezniki v boju proti temu 
nazadovanju ter podpirati napredek na 
področju enakosti spolov in spodbujanja 
pravic žensk;

Or. en

Predlog spremembe 125
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se rasne, etnične in verske 
manjšine srečujejo s strukturnim 
rasizmom, diskriminacijo, kaznivimi 
dejanji iz sovraštva in sovražnim 
govorom, pomanjkanjem dostopa do 
pravnega varstva ter trajnimi socialno-
ekonomskimi neenakostmi na področjih, 
kot so stanovanja, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje in izobraževanje, pri čemer 
je treba te pojave obravnavati kot glavno 
oviro za polno uživanje temeljnih pravic 
ter kot glavno oviro za vključevanje in 
enakost;

Or. en
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Predlog spremembe 126
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. it

Predlog spremembe 127
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se je EU v letih 2018 in 2019 
srečevala z resnimi in večplastnimi izzivi v 
zvezi z varstvom temeljnih pravic, pravne 
države in demokracije, ki so neločljivo 
povezani pojavi;

Or. en

Predlog spremembe 128
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je EU tudi socialna unija, kot 
je določeno v Listini, Evropski konvenciji 
o človekovih pravicah, Evropski socialni 
listini in evropskem stebru socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 129
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker narašča število primerov 
sovražnega govora in kaznivih dejanj iz 
sovraštva, ki jim botruje nestrpnost, ki 
izhaja iz skrajno desničarskega in skrajno 
levičarskega ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 130
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker ni bilo doseženega dovolj 
napredka na področju temeljnih pravic, 
vključno s pravicami žensk, zlasti na 
ključnih področjih institucionalnih in 
političnih okvirov za enakost spolov; ker 
je v nekaterih državah v zadnjih letih 
prišlo do organiziranega in skrb 
zbujajočega nazadovanja na področju 
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pravic žensk in oseb LGBTI+, kjer 
gibanja proti enakopravnosti spolov 
poskušajo omejiti spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice, tudi prek 
onemogočanja dostopa do sodobnih oblik 
kontracepcije in uvajanja strožjih 
osnovnih pogojev za splav, poskusov 
popolne prepovedi splava, omejevanja 
enakosti za osebe LGBTI+, prepovedi 
spolne vzgoje in študij o enakosti spolov, 
ter spodbujati kampanje proti Istanbulski 
konvenciji, ki zanikajo obstoj nasilja na 
podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 131
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker si EU in države članice delijo 
pristojnosti na področju stanovanj; ker 
potrebujemo strategijo na nacionalni 
ravni in na ravni EU; ker stanovanje ni 
tržna dobrina, temveč nuja, brez katere 
državljani ne morejo polno sodelovati v 
družbi in ne morejo uveljavljati temeljnih 
pravic; ker je brezdomstvo položaj, v 
katerem so posameznikom odvzete 
človekove pravice, in je samo po sebi 
kršitev človekovih pravic; ker je 
nesprejemljivo, da v EU narašča število 
deložacij in primerov brezdomstva;

Or. en

Predlog spremembe 132
Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je v EU anticiganizem še vedno 
vseprisoten, pri čemer strukturni 
anticiganizem in trajne socialno-
ekonomske neenakosti vplivajo na Rome 
na področjih, kot so stanovanja, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje in 
izobraževanje; ker so Romi vse bolj 
izpostavljeni sovražnemu govoru v 
javnosti in družbenih medijih ter 
sovražnemu govoru politikov, 
policijskemu nasilju, vključno s 
kolektivnim kaznovanjem, rasnemu 
profiliranju ter stanovanjski segregaciji in 
segregaciji v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 133
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker se rasne, etnične in verske 
manjšine srečujejo s strukturnim 
rasizmom, diskriminacijo, kaznivimi 
dejanji iz sovraštva in sovražnim 
govorom, pomanjkanjem dostopa do 
pravnega varstva ter trajnimi socialno-
ekonomskimi neenakostmi na področjih, 
kot so stanovanja, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje in izobraževanje, pri čemer 
je treba te pojave obravnavati kot glavno 
oviro za polno uživanje temeljnih pravic 
ter kot glavno oviro za vključevanje in 
enakost;

Or. en
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Predlog spremembe 134
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker smo priča vse večjemu številu 
kršitev pravic v zvezi z enakostjo, 
svoboščinami in pravnim varstvom1a; ker 
„danes nismo priča le kršitvam človekovih 
pravic, temveč tudi zavračanju celotnih 
sistemov varstva človekovih pravic“1b; 

__________________
1a Poročilo o temeljnih pravicah za 
leto 2019, ki ga je objavila Agencija za 
temeljne pravice.
1b Forum o temeljnih pravicah 2018, 
izjava predsednika, 23. oktober 2018, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-
statement_en.pdf.

Or. en

Predlog spremembe 135
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker so neodvisno sodstvo, svoboda 
izražanja in obveščanja ter pluralnost 
medijev ključne sestavine pravne države;

Or. en
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Predlog spremembe 136
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker je močno zbuja skrb porast 
prekarnega zaposlovanja, kot so 
neprostovoljno delo s krajšim delovnim 
časom in delo za določen čas, pogodbe o 
delu brez določenega obsega delovnih ur, 
ekonomija priložnostnih del in delo na 
podlagi navideznih pogodb o 
samozaposlitvi; ker se pri takih oblikah 
zaposlitve morda ne spoštujejo dovolj 
pravice iz člena 31 Listine ali pravica 
delavcev do kolektivnih pogajanj, ki je 
pomembno orodje, s katerim delavci 
varujejo svoje temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 137
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker je nasilje na podlagi spola v 
vseh oblikah (vključno z nadlegovanjem 
in nasiljem na delovnem mestu, doma in 
na spletu) kršitev temeljnih pravic, ki 
vpliva na vse ravni družbe, ne glede na 
starost, izobrazbo, dohodek, družbeni 
položaj in državo izvora ali prebivališča, 
ter predstavlja veliko oviro za enakost med 
ženskami in moškimi;

Or. en
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Predlog spremembe 138
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Caterina Chinnici, Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker se nadaljuje nasilje nad 
ženskami, ki vključuje fizično, psihološko 
in spolno nasilje; ker so pobude, kot je 
#MeToo, pomembne; ker so ženske še 
vedno diskriminirane na trgu dela in ker 
plača žensk znaša le približno 84 % plače 
moških;

Or. en

Predlog spremembe 139
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker disfunkcionalna pravna država 
v nekaterih državah članicah žrtvam 
policijskega nasilja ne zagotavlja zaščite 
in dostopa do pravnega varstva, namesto 
tega pa državni organi žrtve preganjajo;

Or. en

Predlog spremembe 140
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker so ženske, zlasti invalidke, 
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migrantke in pripadnice narodnostnih 
manjšin, temnopolte ženske, Rominje, 
starejše ženske, manj izobražene ženske, 
bolnice ter ženske LGBTI+  pogosteje 
žrtve večplastnih in presečnih oblik 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 141
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker je Evropsko sodišče za 
človekove pravice ugotovilo, da lahko 
različne vrste degradacije okolja 
povzročijo kršitve človekovih pravic, na 
primer pravice do življenja, pravice do 
zasebnega in družinskega življenja, 
prepovedi nečloveškega in ponižujočega 
ravnanja ter pravice do mirnega uživanja 
doma;

Or. en

Predlog spremembe 142
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker je antisemitizem še vedno 
vseprisoten v vsakdanjem življenju v EU, 
pri čemer več držav članic poroča o 
povečanju števila kaznivih dejanj, katerih 
motiv je antisemitizem, žrtve 
antisemitskega nadlegovanja pa 
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incidentov na splošno ne prijavijo policiji;

Or. en

Predlog spremembe 143
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker prihaja do hudega 
nazadovanja na področju pravic oseb 
LGBTI, celo do te mere, da se uvajajo 
„območja brez LGBTI“;

Or. en

Predlog spremembe 144
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker 11 držav članic nima podatkov 
o ženskih žrtvah naklepnega umora, ki ga 
zagreši intimni partner ali družinski član; 
ker so bili po podatkih iz ostalih 17 držav 
članic EU leta 2016 intimni partnerji ali 
družinski člani odgovorni za umor 788 
žensk2a;
__________________
2a 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en
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Predlog spremembe 145
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker smo v tem desetletju na 
svetovni in evropski ravni priča opazni in 
organizirani ofenzivi zoper enakost spolov 
in pravice žensk, vključno s spolnimi in 
reproduktivnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 146
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker obstaja vse večje tveganje, da 
imajo protiteroristične politike 
diskriminacijski učinek, med drugim 
hipernadzor muslimanskih skupnosti v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 147
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker so v zadnjih letih nekatere 
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države članice poskušale omejiti spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice, kot je 
obstoječe pravno varstvo v zvezi z 
dostopom žensk do nege ob splavu, med 
drugim z uvedbo nazadnjaških osnovnih 
pogojev pred izvedbo splava, kot so 
obvezno pristransko svetovanje ali 
čakalne dobe, nezagotavljanje odprave 
ovir za dostop do splava v praksi in 
poskusi popolne prepovedi splava ali 
odprave obstoječih pravnih razlogov za 
splav; ker pa so v nekaterih državah 
članicah potekale tudi progresivne 
reforme v smeri liberalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 148
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker člen 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije uvaja načelo vključevanja 
enakosti spolov, saj navaja, da si Unija v 
vseh svojih dejavnostih prizadeva za 
odpravo neenakosti in spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 149
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker povečana uporaba nove 
tehnologije s strani držav, kot sta 
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napovedno policijsko delo in tehnologija 
za prepoznavanje obrazov, prinaša več 
tveganj za rasne manjšine v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 150
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ah. ker so okoljske krivice pogosto 
povezane s tveganji za zdravje in 
negativnimi posledicami za dobro počutje 
in ker okoljske obremenitve nesorazmerno 
prizadenejo nekatere skupnosti in 
skupine, vključno s temnopoltimi ljudmi 
in etničnimi manjšinami, ker imajo te 
skupnosti in skupine slabši dostop do 
okoljskih virov in storitev ter so 
diskriminirane, kar zadeva njihovo 
pravico do obveščenosti, udeležbo pri 
odločanju in dostop do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 151
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ah. ker je enakost med ženskami in 
moškimi temeljna vrednota EU; ker sta 
pravici do enakega obravnavanja in 
nediskriminacije temeljni pravici iz 
Pogodb, ki bi se morali uporabljati v 
zakonodaji, praksi, sodni praksi in 
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vsakdanjem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 152
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ai. ker se ženske, osebe LGBTI, 
invalidi ter pripadniki rasnih, verskih in 
etničnih manjšin soočajo s presečno 
diskriminacijo, kar povečuje resnost 
diskriminacije v njihovem življenju, pri 
čemer spolne in reproduktivne pravice 
žensk niso zaščitene;

Or. en

Predlog spremembe 153
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ai. ker člen 13 Amsterdamske 
pogodbe Evropski uniji daje pravno 
podlago za boj proti diskriminaciji na 
podlagi rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti;

Or. en

Predlog spremembe 154
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aj. ker je EU že uveljavila splošni 
okvir za enako obravnavanje pri 
zaposlovanju in delu, kar ji daje mandat 
za boj proti diskriminaciji na podlagi vere 
ali prepričanja, starosti, invalidnosti in 
spolne usmerjenosti na trgu dela; ker bi 
bilo treba podobne protidiskriminacijske 
ukrepe nujno izvajati tudi izven trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 155
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ak. ker so ženske še vedno premalo 
zastopane in diskriminirane na trgu dela, 
zlasti na vodstvenih položajih, hkrati pa so 
prekomerno zastopane v slabo plačanih 
panogah, kot so socialno delo, oskrba in 
izobraževanje, in ker neplačanim 
gospodinjskim opravilom in oskrbi 
posvetijo več časa kot moški, saj 80 % vse 
oskrbe, ki se izvaja v EU, opravljajo 
neplačani neformalni oskrbovalci, od 
katerih je 75 % ženskega spola; ker je v 
naših družbah še vedno prisotna močna 
poklicna segregacija vlog in delovnih mest 
za ženske in moške, kar negativno vpliva 
na enakost spolov pri plačilu in na 
družbeni razvoj; ker so potrebni posebni 
ukrepi za podporo ženskam, zlasti 
ženskam, ki se po dolgi prekinitvi dela 
vračajo na trg dela, da bi se povečal 
njihov potencial na trgu dela;
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Or. en

Predlog spremembe 156
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A l (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Al. ker ženska na uro v povprečju 
zasluži 84 centov za vsak euro, ki ga 
zasluži moški, kar pomeni 16-odstotno 
razliko v plačilu med spoloma; ker razlika 
v pokojnini med spoloma znaša 35 %1a;
__________________
1a 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en

Predlog spremembe 157
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A m (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Am. ker je digitalizacija primer 
področja, ki je bolje plačano in ima velik 
družbeni vpliv; ker je med strokovnjaki za 
IKT le 17 % žensk; ker so ženske v Evropi 
premalo zastopane na številnih ravneh, na 
primer v zagonskih podjetjih, v sektorju 
inovacij ali med prejemniki tveganega 
kapitala;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A n (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

An. ker v skladu z ugotovitvami iz 
poročila o temeljnih pravicah za 
leto 2019, ki ga je pripravila Agencija za 
temeljne pravice, njenimi raziskavami in 
različnimi nacionalnimi študijami 
diskriminacija in neenakosti iz različnih 
razlogov ostajajo realnost v vsakdanjem 
življenju v vsej EU; ker te ugotovitve jasno 
kažejo tudi, da žrtve diskriminacije to le 
redkokdaj prijavijo; ker imajo nacionalni 
organi za enakost ključno vlogo pri 
spodbujanju enake obravnave in 
zagotavljanja pomoči žrtvam 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 159
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje 
v tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 

B. ker je treba romskim skupnostim 
namenjati posebno pozornost in poskrbeti, 
da se njihova korist upošteva na področju 
izobraževanja, dela in zdravstvenega 
varstva, pri čemer mora biti poseben 
poudarek na vključevanju;



PE648.414v02-00 70/177 AM\1200339SL.docx

SL

nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;
__________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z 
dne 5. decembra 2018, Evropski center za 
pravice Romov proti Bolgariji, pritožba 
št. 151/2017; Evropski center za pravice 
Romov, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Rominja, ki so jo med porodom 
nadlegovali rasistični zaposleni v 
porodnišnici, dobila primer), Evropski 
center za pravice Romov, 18. januar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.
21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem 
rednem poročilu Slovaške), 
18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
točki 44–45; Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije, Concluding observations 
on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia (Sklepne 
ugotovitve o združenih dvanajstem in 
trinajstem rednem poročilu Češke), 
19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
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eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 160
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje 
v tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so etnične in verske manjšine 
še posebej prikrajšane ter se pogosto 
soočajo z verbalnim, fizičnim, psihičnim 
in rasnim nadlegovanjem; ker so ženske in 
otroci pogosto najranljivejše skupine 
znotraj takih manjšin in so njihove 
temeljne pravice bistveno bolj ogrožene;

__________________ __________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
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socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en
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Predlog spremembe 161
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker se v več državah članicah, med 
drugim v Franciji, na Hrvaškem, v 
Bolgariji, na Češkem in Slovaškem, 
množijo kritična poročila o primerih 
porodniškega in ginekološkega nasilja; 
ker so pravice žensk v vsej njihovi 
raznolikosti, vključno z Rominjami, 
temnopoltimi ženskami, lezbijkami, 
biseksualkami, transseksualkami in 
interseksualkami ter invalidkami, 
zaščitene s Pogodbo; ker so Rominje še 
posebej prikrajšane na področju pravic 
žensk in se pogosto soočajo s hujšimi 
oblikami verbalnega, fizičnega, psihičnega 
in rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

__________________ __________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
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childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 162
Emil Radev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje 
v tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja; ker so v nekaterih 
državah članicah Rome sistematično 
prisilno sterilizirali ter niso mogli pridobiti 
ustrezne odškodnine, vključno z 
nadomestilom, za kršenje njihovih 
človekovih pravic;

__________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z 
dne 5. decembra 2018, Evropski center za 
pravice Romov proti Bolgariji, pritožba 
št. 151/2017; Evropski center za pravice 
Romov, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Rominja, ki so jo med porodom 
nadlegovali rasistični zaposleni v 
porodnišnici, dobila primer), Evropski 
center za pravice Romov, 18. januar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.
21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding 
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observations on the third periodic report 
of Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem 
rednem poročilu Slovaške), 
18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
točki 44–45; Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije, Concluding observations 
on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia (Sklepne 
ugotovitve o združenih dvanajstem in 
trinajstem rednem poročilu Češke), 
19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. bg

Predlog spremembe 163
Ondřej Kovařík, Monika Beňová, Tomáš Zdechovský, Radka Maxová, Miroslav Číž, 
Robert Hajšel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
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kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

kopalnicami in jedilnicami20;

__________________ __________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem 
rednem poročilu Slovaške), 
18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
točki 44–45; Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije, Concluding observations 
on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia (Sklepne 
ugotovitve o združenih dvanajstem in 
trinajstem rednem poročilu Češke), 
19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
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eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 164
Milan Uhrík

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20;

__________________ __________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
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socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. sk
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Predlog spremembe 165
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje; ker so Rominje 
včasih tudi žrtve etnične segregacije v 
porodnišnicah in so nameščene v ločene 
prostore z ločenimi kopalnicami in 
jedilnicami; ker so v nekaterih državah 
članicah Rome sistematično prisilno 
sterilizirali ter niso mogli pridobiti ustrezne 
odškodnine, vključno z nadomestilom, za 
kršenje njihovih človekovih pravic;

__________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z 
dne 5. decembra 2018, Evropski center za 
pravice Romov proti Bolgariji, pritožba št. 
151/2017; Evropski center za pravice 
Romov, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Rominja, ki so jo med porodom 
nadlegovali rasistični zaposleni v 
porodnišnici, dobila primer), Evropski 
center za pravice Romov, 18. januar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
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center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.
21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem 
rednem poročilu Slovaške), 18. oktober 
2019, E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 22. november 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, točki 26–27.

Or. fr

Predlog spremembe 166
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje 

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
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v tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami; ker so v 
nekaterih državah članicah Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic;

__________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z 
dne 5. decembra 2018, Evropski center za 
pravice Romov proti Bolgariji, pritožba 
št. 151/2017; Evropski center za pravice 
Romov, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Rominja, ki so jo med porodom 
nadlegovali rasistični zaposleni v 
porodnišnici, dobila primer), Evropski 
center za pravice Romov, 18. januar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.
21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia (Sklepne ugotovitve o tretjem 
rednem poročilu Slovaške), 
18. oktober 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
točki 44–45; Odbor za odpravo rasne 
diskriminacije, Concluding observations 
on the combined twelfth and thirteenth 
periodic reports of Czechia (Sklepne 
ugotovitve o združenih dvanajstem in 
trinajstem rednem poročilu Češke), 
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19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 167
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje 
v tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

__________________ __________________



PE648.414v02-00 84/177 AM\1200339SL.docx

SL

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Spolno in reproduktivno zdravje 
ter pravice žensk v Evropi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2017, str. 42–44; Sklep 
Evropskega odbora za socialne pravice z 
dne 5. decembra 2018, Evropski center za 
pravice Romov proti Bolgariji, pritožba 
št. 151/2017; Evropski center za pravice 
Romov, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Rominja, ki so jo med porodom 
nadlegovali rasistični zaposleni v 
porodnišnici, dobila primer), Evropski 
center za pravice Romov, 18. januar 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
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22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 168
Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rome 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogli pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

B. ker so Rominje še posebej 
prikrajšane na področju pravic žensk in se 
pogosto soočajo s hujšimi oblikami 
verbalnega, fizičnega, psihičnega in 
rasnega nadlegovanja v ustanovah za 
reproduktivno zdravje, kot je bilo 
ugotovljeno v Bolgariji19; ker so Rominje v 
tej državi članici tudi žrtve etnične 
segregacije v porodnišnicah in so 
nameščene v ločene prostore z ločenimi 
kopalnicami in jedilnicami20; ker so v 
nekaterih državah članicah, na primer v 
Slovaški in Češki republiki, Rominje 
sistematično prisilno sterilizirali ter niso 
mogle pridobiti ustrezne odškodnine, 
vključno z nadomestilom, za kršenje 
njihovih človekovih pravic21;

__________________ __________________
19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 

19 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice žensk v 
Evropi), Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
str. 42–44; Sklep Evropskega odbora za 
socialne pravice z dne 5. decembra 2018, 
Evropski center za pravice Romov proti 
Bolgariji, pritožba št. 151/2017; Evropski 
center za pravice Romov, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Rominja, ki so jo 
med porodom nadlegovali rasistični 
zaposleni v porodnišnici, dobila primer), 
Evropski center za pravice Romov, 
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18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

18. januar 2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

20 Sklep Evropskega odbora za socialne 
pravice z dne 5. decembra 2018, Evropski 
center za pravice Romov proti Bolgariji, 
pritožba št. 151/2017.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

21 Odbor za ekonomske, socialne in 
kulturne pravice, Concluding observations 
on the third periodic report of Slovakia 
(Sklepne ugotovitve o tretjem rednem 
poročilu Slovaške), 18. oktober 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, točki 44–45; Odbor za 
odpravo rasne diskriminacije, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Sklepne ugotovitve o združenih 
dvanajstem in trinajstem rednem poročilu 
Češke), 19. september 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, točki 19–20; 
Odbor za odpravo rasne diskriminacije, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o združenih 
enajstem in dvanajstem rednem poročilu 
Slovaške), 12. januar 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, točki 23–24; 
Odbor za človekove pravice, Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia (Sklepne ugotovitve o četrtem 
rednem poročilu Slovaške), 
22. november 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
točki 26–27.

Or. en

Predlog spremembe 169
Clare Daly, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

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

Ba. ker se v Evropi povečuje sovraštvo 
do muslimanov in njihova diskriminacija; 
ker je Agencija za temeljne pravice v 
svojem poročilu iz leta 2019 poudarila, da 
se v številnih državah izvajajo 
diskriminacijske institucionalne prakse, 
politike in zakoni; ker obstaja vse večje 
tveganje, da imajo protiteroristične 
politike diskriminacijski učinek na 
muslimanske skupnosti; ker je Agencija 
za temeljne pravice decembra 2018 
oblikovala prvo posebno podatkovno 
zbirko o sovraštvu do muslimanov;

Or. en

Predlog spremembe 170
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so v EU še vedno razširjeni 
rasna nestrpnost ter ksenofobna, 
islamofobna in antisemitska stališča in 
nasilje; ker so muslimani, vključno z 
muslimankami, v državah članicah EU še 
naprej izpostavljeni vseprisotni 
sovražnosti in nestrpnosti; ker se zdi, da 
narašča antisemitizem, kot je razvidno iz 
poročila, ki ga je Agencija EU za temeljne 
pravice objavila 4. julija 20191a;
__________________
1a Young Jewish Europeans: perceptions 
and experiences of antisemitism (Mladi 
Evropejci judovske veroizpovedi: 
zaznavanje in doživljanje antisemitizma), 
Agencija za temeljen pravice, 4. julij 2019, 
https://fra.europa.eu/en/news/2019/young
-jews-face-harassment-europe-
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nevertheless-express-their-jewish-identity

Or. en

Predlog spremembe 171
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so vrednote iz člena 2 PEU 
resno ogrožene; ker je ključnega pomena 
razvijati izobraževanje in usposabljanje za 
spodbujanje kritičnega razmišljanja, 
zagotavljanje orodij za prepoznavanje 
vseh oblik diskriminacije in nestrpnosti 
ter spodbujanje digitalne pismenosti;

Or. en

Predlog spremembe 172
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je romskim otrokom še vedno 
onemogočeno uresničevanje njihovih 
osnovnih pravic, kot je pravica do 
kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 173
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker sta rasizem in diskriminacija, 
ki ju doživljajo osebe afriškega porekla, 
strukturna in se pogosto prekrivata z 
drugimi oblikami diskriminacije in 
zatiranja na podlagi spola, rase, barve 
kože, etničnega ali socialnega porekla, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega stališča, pripadnosti narodni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; ker nacionalni organi niso 
oblikovali politik in ukrepov za boj proti 
diskriminaciji oseb afriškega porekla;

Or. en

Predlog spremembe 174
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je EU priča širjenju rasizma, 
nestrpnosti, ekstremizma, ksenofobije, 
antisemitizma in anticiganizma, ki jih 
poleg desničarskih politikov podžigajo 
tudi sredinski politiki; ker ta položaj 
odseva slabšanje socialnih razmer, 
brezposelnost mladih, neustreznost 
šolskih sistemov ter disfunkcionalno 
sodstvo in korupcijo na najvišjih 
političnih položajih v nekaterih državah 
članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 175
Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker bi bilo treba pri vsaki 
opredelitvi antisemitizma jasno razlikovati 
med neposrednim ali posrednim 
pozivanjem k nasilju, sovraštvu ali 
nestrpnosti do judov ali njihovim 
opravičevanjem in legitimno kritiko 
dejanj Države Izrael;

Or. en

Predlog spremembe 176
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker strukturni anticiganizem in 
trajne socialno-ekonomske neenakosti 
vplivajo na Rome na področjih, kot so 
stanovanja, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje in izobraževanje; ker je 
Romom še vedno onemogočen dostop do 
varne pitne vode in sanitarnih storitev ali 
so v zvezi z njim prikrajšani; ker so Romi 
vse bolj izpostavljeni sovražnemu govoru v 
javnosti in družbenih medijih ter 
sovražnemu govoru politikov; ker je 
Evropski odbor za socialne pravice 
(EOSP) januarja 2019 vnovič izrazil 
zaskrbljenost zaradi znakov rasizma v 
Italiji, „zlasti v zvezi z rasistično 
zavajajočo propagando proti Romom in 
Sintom, ki jo organi posredno dopuščajo 
ali ki izvira neposredno od njih“; ker je 
komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice izrazila tudi zaskrbljenost zaradi 
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razmer v Bolgariji22a;
__________________
22a https://go.coe.int/7Cwol 

Or. en

Predlog spremembe 177
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker je v EU anticiganizem še vedno 
vseprisoten, pri čemer strukturni 
anticiganizem in trajne socialno-
ekonomske neenakosti vplivajo na Rome 
na področjih, kot so stanovanja, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje in 
izobraževanje; ker so Romi vse bolj 
izpostavljeni sovražnemu govoru v 
javnosti in družbenih medijih ter 
sovražnemu govoru politikov, 
policijskemu nasilju, vključno s 
kolektivnim kaznovanjem, rasnemu 
profiliranju ter stanovanjski segregaciji in 
segregaciji v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 178
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker je romskim otrokom kljub 
večkratnemu vztrajanju Evropske 
komisije, da morajo države članice 
odpraviti segregacijo romskih učencev v 
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šolah, odločbam nacionalnih sodišč in 
precedenčnim sodbam Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter 
postopkom za ugotavljanje kršitev, ki 
potekajo zoper Madžarsko, Češko in 
Slovaško, še vedno onemogočen dostop do 
kakovostnega integriranega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 179
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Be. ker je bilo v poročilu Agencije za 
temeljne pravice iz leta 2018 z naslovom 
Being Black in the EU (Biti temnopolt v 
EU)1a poudarjeno, da je bil velik delež 
oseb afriškega porekla v prejšnjih petih 
letih žrtev rasno motiviranega 
nadlegovanja in nasilja, rasnega 
profiliranja s strani policije in 
diskriminacije na vseh področjih 
življenja;
__________________
1a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-being-black-in-the-
eu_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 180
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava B f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Bf. ker še vedno obstajajo sistemske 
ovire, ki resno ovirajo učinkovito varstvo 
pravic invalidov; ker je komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice leta 2018 
izrazila zaskrbljenost zaradi položaja v 
nekaterih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 181
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava B g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bg. ker so svoboda izražanja ter 
svoboda in pluralnost medijev določene v 
členu 11 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah in členu 10 Evropske 
konvencije o človekovih pravicah 
(ECHR); ker so svoboda, pluralnost in 
neodvisnost medijev bistveni za 
demokratično delovanje EU in njenih 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 182
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in 

črtano
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lokalnih politikov, ki so bili kazensko 
preganjani zaradi izjav, podanih med 
izvrševanjem mandata v Španiji22;
__________________
22 Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 1. 
oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. es

Predlog spremembe 183
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih politikov, ki so bili kazensko 
preganjani zaradi izjav, podanih med 
izvrševanjem mandata v Španiji22;

črtano

__________________
22 Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 1. 
oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. es
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Predlog spremembe 184
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih politikov, ki so bili kazensko 
preganjani zaradi izjav, podanih med 
izvrševanjem mandata v Španiji22;

črtano

__________________
22 Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 
1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Predlog spremembe 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih politikov, ki so bili kazensko 
preganjani zaradi izjav, podanih med 
izvrševanjem mandata v Španiji22;

črtano

__________________
22 Uvodni memorandum Odbora za 
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pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 
1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Predlog spremembe 186
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih politikov, ki so bili kazensko 
preganjani zaradi izjav, podanih med 
izvrševanjem mandata v Španiji22;

črtano

__________________
22 Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 
1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Predlog spremembe 187
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je 1. oktobra 2019 Odbor Sveta 
Evrope za pravne zadeve in človekove 
pravice odobril preiskavo vse večjega 
števila nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
politikov, ki so bili kazensko preganjani 
zaradi izjav, podanih med izvrševanjem 
mandata v Španiji22;

C. ker se v zadnjih letih v EU močno 
stopnjujeta sovraštvo in sovražni govor 
proti manjšinam in ranljivim skupinam, 
med drugim politikov; ker je 
1. oktobra 2019 Odbor Sveta Evrope za 
pravne zadeve in človekove pravice odobril 
preiskavo vse večjega števila nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih politikov, ki so bili 
kazensko preganjani zaradi izjav, podanih 
med izvrševanjem mandata v Španiji1a;

__________________ __________________
1a Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 
1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

22 Uvodni memorandum Odbora za 
pravne zadeve in človekove pravice Sveta 
Evrope, Should politicians be prosecuted 
for statements made in the exercise of 
their mandate? (Ali bi bilo treba politike 
kazensko preganjati zaradi izjav, ki so jih 
podali med izvrševanjem mandata?), 
1. oktober 2019, AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Predlog spremembe 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je prijavljanje nepravilnosti 
temeljni vidik svobode izražanja in ima 
bistveno vlogo pri odkrivanju in 
prijavljanju kršitev ter krepitvi 
demokratične odgovornosti in 
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preglednosti; ker je prijavljanje 
nepravilnosti ključni vir informacij v boju 
proti organiziranemu kriminalu ter pri 
preiskovanju, ugotavljanju in razkrivanju 
primerov korupcije v javnem in zasebnem 
sektorju; ker se novinarji in drugi 
medijski akterji v EU soočajo s številnimi 
napadi, grožnjami ter pritiski državnih in 
nedržavnih akterjev; ker je bil s 
pridržanjem in kazenskim pregonom 
Juliana Assangea ustvarjen nevaren 
precedens za novinarje, kot je potrdila 
parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope21a; ker sta ustrezna zaščita 
žvižgačev na ravni EU ter na nacionalni 
in mednarodni ravni ter priznavanje 
njihove pomembne vloge v družbi osnovna 
pogoja za zagotavljanje učinkovitosti te 
vloge;
__________________
21a Resolucija 2317 (2020) parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope o grožnjah 
svobodi medijev in varnosti novinarjev v 
Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 189
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker glede na indeks enakosti 
spolov za leto 2019 politična zastopanost 
žensk na ministrski ravni v EU še vedno 
zaostaja za moškimi, in sicer je njihov 
delež približno ena tretjina;

Or. en
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Predlog spremembe 190
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker člen 11 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in člen 12 Listine 
določata, da ima vsakdo pravico do 
svobode zbiranja in združevanja, vključno 
s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim 
pridruži, da bi zaščitil svoje interese; ker 
je v demokratičnih družbah svoboda 
zbiranja eden od instrumentov, s katerim 
lahko ljudje sodelujejo v javni razpravi in 
dosežejo družbene spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 191
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah, kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so 
gumijevke, solzivec, ročne granate z 
gumijastimi kroglami, paralizatorji, vodni 
topovi in gumijasti naboji, za nadzor ali 
razganjanje množic protestnikov; ker je 
število hudo ranjenih med 
demonstracijami zaradi uporabe 
gumijastih nabojev v zadnjih letih še zlasti 
veliko;

črtano



PE648.414v02-00 100/177 AM\1200339SL.docx

SL

__________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).
24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Memorandum o ohranjanju 
javnega reda in svobodi zbiranja v okviru 
gibanja „rumenih jopičev“ v Franciji), 
Svet Evrope, Strasbourg, 2019; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. es

Predlog spremembe 192
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah, kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so 

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov;
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gumijevke, solzivec, ročne granate z 
gumijastimi kroglami, paralizatorji, vodni 
topovi in gumijasti naboji, za nadzor ali 
razganjanje množic protestnikov; ker je 
število hudo ranjenih med 
demonstracijami zaradi uporabe 
gumijastih nabojev v zadnjih letih še zlasti 
veliko;
__________________ __________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).

23 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).

24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. en

Predlog spremembe 193
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah, kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali 
razganjanje množic protestnikov; ker je 
število hudo ranjenih med 
demonstracijami zaradi uporabe 
gumijastih nabojev v zadnjih letih še zlasti 
veliko;

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah vedno pogosteje uporabljajo manj 
smrtonosno orožje;

__________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).
24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Memorandum o ohranjanju 
javnega reda in svobodi zbiranja v okviru 
gibanja „rumenih jopičev“ v Franciji), 
Svet Evrope, Strasbourg, 2019; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
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Or. en

Predlog spremembe 194
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah , kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic protestnikov; ker je število hudo 
ranjenih med demonstracijami zaradi 
uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih 
še zlasti veliko;

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah vedno pogosteje uporabljajo 
smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic protestnikov; ker je število hudo 
ranjenih med demonstracijami zaradi 
uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih 
še zlasti veliko;

__________________ __________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).
24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 

24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
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peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. en

Predlog spremembe 195
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah, kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic protestnikov; ker je število hudo 
ranjenih med demonstracijami zaradi 
uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih 
še zlasti veliko;

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah vedno pogosteje uporabljajo manj 
smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic protestnikov; ker je število hudo 
ranjenih med demonstracijami zaradi 
uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih 
še zlasti veliko;

__________________ __________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).

23 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).

24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 

24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow vest’ 
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movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

movement in France (Memorandum o 
ohranjanju javnega reda in svobodi 
zbiranja v okviru gibanja „rumenih 
jopičev“ v Franciji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta Evrope 
za človekove pravice, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. es

Predlog spremembe 196
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah, kot so Romunija23, Španija in 
Francija24, vedno pogosteje uporabljajo 
manj smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic protestnikov; ker je število hudo 
ranjenih med demonstracijami zaradi 
uporabe gumijastih nabojev v zadnjih letih 
še zlasti veliko;

D. ker se v vsej EU še vedno poroča o 
številnih primerih nesorazmerne uporabe 
sile nad mirnimi protestniki, tudi o 
pretepanju protestnikov; ker organi 
kazenskega pregona v nekaterih državah 
članicah vedno pogosteje uporabljajo manj 
smrtonosno orožje, kot so gumijevke, 
solzivec, ročne granate z gumijastimi 
kroglami, paralizatorji, vodni topovi in 
gumijasti naboji, za nadzor ali razganjanje 
množic nasilnih protestnikov; ker je 
število hudo ranjenih med nasilnimi 
demonstracijami zaradi uporabe gumijastih 
nabojev v zadnjih letih še zlasti veliko;

__________________
23 Resolucija Evropskega parlamenta z 
dne 13. novembra 2018 o pravni državi v 
Romuniji (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0446).
24 Komisarka Sveta Evrope za človekove 
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pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019; Komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Memorandum o ohranjanju 
javnega reda in svobodi zbiranja v okviru 
gibanja „rumenih jopičev“ v Franciji), 
Svet Evrope, Strasbourg, 2019; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Protection of the rights to 
freedom of expression and peaceful 
assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Varstvo 
pravic do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja med demonstracijami v zadnjem 
tednu v Kataloniji), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. fr

Predlog spremembe 197
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker člen 100 Direktive 
(EU) 2018/1972 z dne 11. decembra 2018 
o Evropskem zakoniku o elektronskih 
komunikacijah določa, da morajo biti vsi 
ukrepi, ki jih države članice sprejmejo za 
blokiranje dostopa do interneta, skladni z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah; ker je v resoluciji Parlamenta o 
pluralnosti in svobodi medijev v EU 
poudarjeno, da države članice in Komisija 
ne bi smele sprejemati nepotrebnih ali 
nesorazmernih ukrepov, s katerimi se 
samovoljno omejujeta dostop do interneta 
in uveljavljanje temeljnih človekovih 
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pravic ali ki imajo za posledico nadzor 
javnega komuniciranja s samovoljno 
uvedbo izrednih razmer ali na podlagi 
drugih razlogov; ker lahko španska vlada 
v skladu s kraljevim odlokom št. 14/2019, 
sprejetim 31. oktobra 2019, zaradi 
razlogov javnega reda ustavi delovanje 
omrežij in spletišč, ne da bi za to 
potrebovala sodni nalog; ker lahko taki 
položaji vključujejo tveganje čezmernega 
preprečevanja dostopa ter posegajo v 
pravico do svobode izražanja in mirnega 
zbiranja iz členov 11 in 12 Listine;

Or. en

Predlog spremembe 198
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je več držav članic, na primer 
Poljska21b, sprejelo zakone, ki bi lahko 
privedli do nesorazmernih omejitev 
pravice do svobode mirnega zbiranja; ker 
je besedilo teh zakonov včasih nejasno in 
nenatančno, zaradi česar imajo organi 
kazenskega pregona široko diskrecijsko 
pravico pri izvajanju in obstaja večje 
tveganje samovoljnih omejitev pravice do 
svobode mirnega zbiranja;
__________________
21b Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly (Vse manj prostora za 
svobodo mirnega zbiranja), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Or. en
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Predlog spremembe 199
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker je v nekaterih državah 
članicah, kot so Madžarska, Poljska, 
Bolgarija in Romunija, vse manj prostora 
za civilno družbo; ker so države članice 
odgovorne za zagotavljanje, da se pravice 
organizacij civilne družbe in zagovornikov 
človekovih pravic ne omejujejo ter da je 
vzpostavljeno spodbudno zakonodajno in 
regulativno okolje, kot je bilo okrepljeno v 
nedavno sprejetih sklepih Sveta o Listini o 
temeljnih pravicah deset let kasneje: 
stanje in nadaljnje delo; ker bi morale 
države članice tudi podpirati delo 
organizacij civilne družbe z zadostnim 
financiranjem in zagotavljati, da so na 
voljo mehanizmi za plodno sodelovanje z 
njimi;

Or. en

Predlog spremembe 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je bilo v letih 2018 in 2019 
dokazano, da so ponudniki družbenih 
medijev v nasprotju z veljavnim pravom o 
varstvu podatkov aplikacijam tretjih 
ponudnikov omogočili dostop do osebnih 
podatkov uporabnikov ter da se ti osebni 
podatki vse bolj zlorabljajo za 
napovedovanje ravnanja in njegovo 
manipulacijo, med drugim za namene 
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volilnih kampanj;

Or. en

Predlog spremembe 201
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 
kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 
voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 202
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 
kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 
voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 

črtano
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obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

Or. fr

Predlog spremembe 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 
kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 
voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 204
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 
kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 

črtano
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voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

Or. en

Predlog spremembe 205
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 
kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 
voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 206
Evin Incir, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je EU s prodajo orožja 
državam, kjer potekajo brutalne vojne 

E. ker imajo EU in njene države 
članice v skladu s pravom EU in 
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kampanje, podprla nasprotne strani v 
tujih konfliktih, s podpiranjem državnih 
udarov proti demokratično izvoljenim 
voditeljem in s podpiranjem uničujočih 
sankcij pa še poglobila nasilje v že tako 
nestabilnih državah; ker je EU v skladu s 
pravom EU in mednarodnim pravom 
obvezana pomagati tistim, ki pridejo v EU 
in zaprosijo za azil; ker poleg tega ne sme 
povzročati kaosa v državah, ki niso 
članice EU, niti sodelovati pri tem;

mednarodnim pravom skupno obveznost, 
da pomagajo tistim, ki pridejo v EU in 
zaprosijo za azil;

Or. en

Predlog spremembe 207
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je po podatkih Mednarodne 
organizacije za migracije1a leta 2019 v 
Sredozemskem morju na poti v Evropo 
umrlo ali izginilo 1885 ljudi, leta 2018 pa 
2299; ker je bila 3. maja 2018 v imenu 
preživelih in staršev dveh otrok, ki sta 
umrla, ko se je 6. novembra 2017 v 
Sredozemlju potopil čoln, vložena pritožba 
pri Evropskem sodišču za človekove 
pravice1b;
__________________
1a 
https://missingmigrants.iom.int/region/me
diterranean
1b 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":
["001-194748"]}

Or. en
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Predlog spremembe 208
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je reševanje življenj dejanje 
solidarnosti do ljudi, ki so ogroženi, 
predvsem pa gre za pravno obveznost tako 
po mednarodnem pravu – v členu 98 
Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu 
(UNCLOS), ki so jo ratificirale vse države 
članice in tudi sama Unija, je namreč 
določeno, da je treba zagotoviti pomoč 
vsem osebam v stiski na morju1a – kot po 
pravu Unije;
__________________
1a Glej tudi obveznosti iz Mednarodne 
konvencije o varstvu človeškega življenja 
na morju (SOLAS) iz leta 1974, 
Mednarodne konvencije o iskanju in 
reševanju na morju (SAR) iz leta 1979 ter 
Mednarodne konvencije o reševanju na 
morju iz leta 1989.

Or. en

Predlog spremembe 209
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker naj bi po podatkih 
Mednarodne organizacije za migracije 
leta 2019 v Sredozemskem morju na poti v 
Evropo umrlo ali izginilo približno 
1283 ljudi1a; ker se od leta 2015 število 
smrtnih žrtev v Sredozemlju zmanjšuje 
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(3771 leta 2015, 2299 leta 2018); ker je po 
podatkih UNHCR kljub znatnemu upadu 
prihodov (141 472 leta 2018 v primerjavi s 
1 032 408 v letu 2015) pot iz Libije v 
Evropo še vedno tista z največjim številom 
smrtnih žrtev v svetu (646 smrti doslej v 
letu 2019), saj jih je bilo leta 2018 petkrat 
več kot leta 2015, zlasti zaradi zmanjšanja 
dejavnosti iskanja in reševanja ob libijski 
obali;
__________________
1a https://www.iom.int/news/iom-
mediterranean-arrivals-reach-110699-
2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall

Or. en

Predlog spremembe 210
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker so bile v več državah članicah 
EU, vključno z Belgijo, Francijo, 
Nemčijo, Grčijo in Italijo, vložene obtožbe 
proti posameznikom zaradi pomoči, ki so 
jo zagotovili migrantom in prosilcem za 
azil, kar kaže na skrb zbujajoč trend 
kriminalizacije humanitarne pomoči 
migrantom in prosilcem za azil;

Or. en

Predlog spremembe 211
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker je Parlament v svoji resoluciji z 
dne 18. aprila 2018 o napredku pri 
globalnih dogovorih OZN o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah in o 
beguncih pozval, naj se povečajo 
zmogljivosti za iskanje in reševanje ljudi v 
stiski, naj vse države dajo na voljo več 
zmogljivosti in naj se prizna pomen 
podpore, ki jo zagotavljajo zasebni akterji 
in nevladne organizacije pri izvajanju 
operacij reševanja na morju in na 
kopnem;

Or. en

Predlog spremembe 212
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker se je kriminalizacija 
solidarnosti še naprej uporabljala kot 
orodje za oviranje dela nevladnih 
organizacij, ki poskušajo reševati življenja 
v Sredozemskem morju; ker so bili 
posamezniki v Belgiji, na Hrvaškem, 
Danskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na 
Madžarskem, v Italiji, na Nizozemskem, v 
Španiji, na Švedskem in Poljskem žrtve 
kampanj blatenja in obrekovanja ter so 
bile proti njim vložene obtožbe, poleg tega 
so bili zaslišani in dlje časa pridržani 
zaradi pomoči, ki so jo zagotavljali 
migrantom in prosilcem za azil, kar kaže 
na skrb zbujajoč trend kriminalizacije 
humanitarne pomoči;

Or. en
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Predlog spremembe 213
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ee. ker se s strategijami državnih in 
nedržavnih kampanj za diskreditacijo 
zagovornikov človekovih pravic in 
organizacij civilne družbe poskuša 
spremeniti veljavna zakonodaja o 
osnovnih temeljnih pravicah; ker 
sporočila teh kampanj pogosto razširjajo 
tradicionalni mediji in družbena omrežja, 
medtem ko so tisti, ki zagovarjajo 
migrante in prosilce za azil, skupnost 
LGBTI+, žrtve nasilja na podlagi spola in 
druge marginalizirane skupine, še naprej 
kriminalizirani in stigmatizirani;

Or. en

Predlog spremembe 214
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 

črtano



AM\1200339SL.docx 117/177 PE648.414v02-00

SL

in N. T. proti Španiji26;
__________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. fr

Predlog spremembe 215
Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

črtano
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__________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
Proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. es

Predlog spremembe 216
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker imajo države suvereno posebno 
pravico, da varujejo svoje meje in 
določijo, kdo lahko vstopi na njihovo 
ozemlje;

__________________
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25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. en

Predlog spremembe 217
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
nasilnem zavračanju beguncev in 
migrantov;

__________________ __________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
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človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
Proti Španiji, CommDH(2018)11.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
Proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. es

Predlog spremembe 218
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je EU v skladu s pravom EU in 
mednarodnim pravom obvezana pomagati 
tistim, ki pridejo v EU in zaprosijo za azil; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
nasilnem zavračanju beguncev in 
migrantov;

__________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
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človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. en

Predlog spremembe 219
Evin Incir, Monika Beňová, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante 25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
nasilnem zavračanju beguncev in 
migrantov;

__________________ __________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 

25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
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vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. en

Predlog spremembe 220
Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je zavračanje oseb, ki jim je 
bila priznana mednarodna zaščita, kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker bi bilo treba razlikovati med državljani 
tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno 
zaščito, in ekonomskimi migranti, ki 
zlorabljajo postopek za begunce;

__________________ __________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 

25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
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Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. pl

Predlog spremembe 221
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker so migracije del sedanjosti in 
prihodnosti EU ter eden največjih izzivov 
našega časa, ki ima jasne posledice za 
temeljne pravice; ker imajo prosilci za azil 
pravico in možnost, da prošnjo za azil 
vložijo na uradnih mejnih prehodih ob 
vstopu v EU; ker se pojavljajo obtožbe o 
kršitvi temeljnih pravic migrantov in 
prosilcev za azil; ker morajo mejni 
uslužbenci beguncem zagotavljati 
ustrezne storitve ob upoštevanju posebnih 
okoliščin ranljivih oseb, kot so otroci, 
travmatizirane osebe in nosečnice; ker je 
vračanje migrantov, katerih prošnje za 
azil niso bile odobrene, bistven del 
uspešne migracijske in azilne politike ter 
je v skladu z mednarodnim pravom in 
pravom EU;

__________________ __________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
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človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. en

Predlog spremembe 222
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava 
ter migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je zavračanje migrantov, ki 
nezakonito in pogosto nasilno prečkajo 
meje v Ceuti in Melilli, potrdilo Evropsko 
sodišče za človekove pravice; v zadevah 
ESČP N. D proti Španiji in N. T. proti 
Španiji je sodišče ugotovilo, da ni bilo 
nobene kršitve Konvencije o človekovih 
pravicah niti neupoštevanja člena 4 
protokola, ki prepoveduje kolektivni 
izgon, saj zadevne osebe niso uporabile 
obstoječih pravnih poti in niso zaprosile 
za azil v Španiji;

__________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
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vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.
26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
Proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. es

Predlog spremembe 223
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker je komisarka Sveta Evrope za 
človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;

F. ker je zavračanje kršitev 
zakonodaje EU in mednarodnega prava ter 
migrantom preprečuje, da bi izkoristili 
pravna jamstva, ki so tam jasno določena; 
ker so bili primeri zavračanja, ki jih je 
včasih spremljalo neupravičeno nasilje, 
dokumentirani v več državah, vključno s 
Hrvaško, Grčijo, Madžarsko, Romunijo, 
Poljsko in Španijo; ker je komisarka Sveta 
Evrope za človekove pravice izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi stalnega poročanja o 
tem, da hrvaški uslužbenci organov 
kazenskega pregona nasilno zavračajo 
begunce in migrante25; ker je komisarka 
Sveta Evrope za človekove pravice izrazila 
tudi zaskrbljenost glede prakse „naglih 
vrnitev“ v enklavah Ceuta in Melilla v 
zvezi z zadevama ESČP N. D. proti Španiji 
in N. T. proti Španiji26;
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__________________ __________________
25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

25 Pismo komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice predsedniku hrvaške 
vlade z dne 20. septembra 2018; 
Komisarka Sveta Evrope za človekove 
pravice, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Bosna in Hercegovina mora takoj zapreti 
taborišče Vučjak in sprejeti konkretne 
ukrepe za izboljšanje obravnavanja 
migrantov v državi), Svet Evrope, 
Strasbourg, 2019.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

26 Posredovanje tretje strani, komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice, z dne 
22. marca 2018, N.D. proti Španiji in N.T. 
proti Španiji, CommDH(2018)11.

Or. en

Predlog spremembe 224
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je zaradi nenehnega razvoja 
tehnologije težko predvideti poseganje v 
temeljne pravice; ker lahko na temeljne 
pravice, kot sta pravici do varstva 
podatkov in zasebnosti, vplivajo različni 
informacijski sistemi; ker bi lahko 
interoperabilnost teh sistemov privedla do 
zanesljive in bolj pravočasne zaščite naših 
državljanov in s tem varstva njihovih 
pravic, zlasti v zadevah v zvezi s 
pogrešanimi otroki, trgovino z ljudmi in 
preprečevanjem pranja denarja; ker sta 
sodelovanje in izmenjava informacij med 
različnimi agencijami EU, pristojnimi za 
varnost, bistvena za pravočasen in 
učinkovit boj proti terorizmu in 
radikalizaciji, pa tudi za preprečevanje 



AM\1200339SL.docx 127/177 PE648.414v02-00

SL

kibernetske kriminalitete;

Or. en

Predlog spremembe 225
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. 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 226
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je bil na svetovnem vrhu 
zagovornikov človekovih pravic 2018, ki je 
bil ob dvajseti obletnici deklaracije OZN o 
zagovornikih človekovih pravic sklican v 
Parizu, sprejet akcijski načrt s 
prednostnimi nalogami za države, 
podjetja, finančne ustanove, donatorje in 
medvladne organizacije, da bi zagotovili 
varno in spodbudno okolje za varovanje 
človekovih pravic, pa tudi večjo in 
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učinkovitejšo zaščito ogroženih 
zagovornikov ter njihovih skupnosti, 
organizacij in gibanj;

Or. en

Predlog spremembe 227
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker obsežne vrzeli v evropskem 
azilnem sistemu vodijo v kršitve temeljnih 
pravic posameznikov na njihovem 
celotnem potovanju; poudarja težave 
migrantov pri uveljavljanju pravic, zlasti 
na žariščnih točkah na zunanjih mejah 
EU; opozarja, da je Evropski parlament 
sprejel pogajalske mandate za vse 
zakonodajne predloge Komisije o azilnem 
svežnju iz leta 2016;

Or. fr

Predlog spremembe 228
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so se nestrpnost, rasizem, 
ksenofobija in diskriminacija povečali ne 
le v družbi kot celoti, temveč z vzponom 
skrajnodesničarskih gibanj tudi na 
političnem prizorišču; ker je za uspešno 
socialno in drugo vključevanje potrebna 
učinkovita zaščita pred diskriminacijo in 
kaznivimi dejanji iz sovraštva; ker bi 
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lahko nezagotavljanje zaščite negativno 
vplivalo na socialno kohezijo v družbi; 2a.

__________________
2a FRA, Druga raziskava o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 229
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so ženske po podatkih 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo leta 2018 opravile 18 % vseh 
nedovoljenih vstopov na zunanjih mejah 
EU, skoraj vsak peti migrant pa je bil 
registriran kot otrok, pri čemer jih je bilo 
okrog 3750 brez spremstva; ker so te 
ženske in otroci zlasti izpostavljeni 
zlorabam njihovih temeljnih pravic, kot je 
trgovina z ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 230
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker Evropska unija zagotavlja 
pravice otrok; ker Listina o temeljnih 
pravicah spodbuja in ščiti pravice otrok; 
ker je zaradi nekaterih ukrepov, 
povezanih z upravljanjem centrov za 
mladoletne v nekaterih državah članicah, 
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na primer v Španiji, to zagotavljanje 
pravic vprašljivo;

Or. es

Predlog spremembe 231
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je bilo v preteklem letu v 
Evropi, predvsem v zahodnem delu, skoraj 
3000 ločenih napadov na krščanske 
verske objekte ali objekte, ki so kako 
drugače povezani s krščanstvom, kot so 
cerkve, pokopališča, spomeniki in kipi;

Or. pl

Predlog spremembe 232
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker korupcija resno ogroža 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice ter škoduje vsem državam 
članicam EU in EU kot celoti; ker je 
izvajanje protikorupcijskega pravnega 
okvira v državah članicah še vedno 
neenotno;

Or. en

Predlog spremembe 233
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
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Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je dostop do pravnega varstva 
temeljna pravica ter je nekaznovanost 
pomembna ovira za okrevanje žrtev in 
njihovo zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 234
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker v skladu z ugotovitvami iz 
poročila o temeljnih pravicah za 
leto 2019, ki ga je pripravila Agencija za 
temeljne pravice, njenimi raziskavami in 
različnimi nacionalnimi študijami 
diskriminacija in neenakosti iz različnih 
razlogov ostajajo realnost v vsakdanjem 
življenju v vsej EU; ker te ugotovitve jasno 
kažejo tudi, da žrtve diskriminacije to le 
redkokdaj prijavijo; ker imajo nacionalni 
organi za enakost ključno vlogo pri 
spodbujanju enakega obravnavanja in 
zagotavljanju pomoči žrtvam 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 235
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker se rasne, etnične in verske 
manjšine srečujejo s strukturnim 
rasizmom, diskriminacijo, kaznivimi 
dejanji iz sovraštva in sovražnim 
govorom, pomanjkanjem dostopa do 
pravnega varstva ter trajnimi socialno-
ekonomskimi neenakostmi na področjih, 
kot so stanovanja, zdravstveno varstvo, 
zaposlovanje in izobraževanje, pri čemer 
je treba te pojave priznati za glavne ovire 
za polno uživanje temeljnih pravic ter za 
glavno oviro za vključevanje in enakost;

Or. en

Predlog spremembe 236
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker terorizem spada med najhujše 
kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin; ker je leta 2018 in 2019 v 
Evropski uniji prihajalo do primerov 
poveličevanja terorizma in čaščenja 
teroristov; ker tovrstna dejanja 
upravičujejo terorizem, ogrožajo našo 
demokracijo in ponižujejo žrtve;

Or. en

Predlog spremembe 237
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker se ženske, migranti, etnične, 
verske in jezikovne manjšine, osebe 
LGBTI+, invalidi, otroci, starejši in ljudje 
iz socialno-ekonomsko prikrajšanih 
okolij, ki so v najbolj ranljivem položaju, 
srečujejo s hudimi kršitvami temeljnih 
pravic, vključno z nadlegovanjem na 
spletu in zunaj njega ter nasiljem;

Or. en

Predlog spremembe 238
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker se je na ravni EU afrofobija 
šele začela priznavati; ker nacionalni 
organi niso oblikovali politik in ukrepov 
za boj proti diskriminaciji oseb afriškega 
porekla, rasnemu profiliranju, rasno 
motiviranemu nadlegovanju in nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 239
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je Evropska unija zavezana 
spoštovanju svobode in pluralnosti 
medijev ter pravice do obveščenosti in 
svobode izražanja;
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Or. en

Predlog spremembe 240
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fd. ker so otrokove pravice določene v 
Listini EU o temeljnih pravicah in bi 
morale biti v središču politik EU; ker bi 
bilo treba otrokovo korist prednostno 
upoštevati pri vseh ukrepih EU in v celoti 
spoštovati načelo otrokove koristi v 
zakonodaji, sodnih odločbah in vladnih 
odločitvah na vseh ravneh; ker je v 
členu 26(3) Splošne deklaracije 
človekovih pravic potrjeno, da imajo starši 
prednostno pravico pri izbiri vrste 
izobraževanja svojih otrok;

Or. en

Predlog spremembe 241
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fd. ker je v EU anticiganizem še vedno 
vseprisoten, pri čemer strukturni 
anticiganizem in trajne socialno-
ekonomske neenakosti vplivajo na Rome 
na področjih, kot so stanovanja, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje in 
izobraževanje; ker so Romi vse bolj žrtev 
sovražnega govora v javnosti in družbenih 
medijih ter sovražnega govora politikov, 
policijskega nasilja, vključno s 
kolektivnim kaznovanjem, rasnega 
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profiliranja ter stanovanjske segregacije 
in segregacije v šolah;

Or. en

Predlog spremembe 242
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fd. ker je pravica do samoodločbe 
pravica naroda, da določi svojo usodo, in 
je v mednarodnem pravu priznana kot 
pravica, ki pripada narodom, ne pa 
državam ali vladam; ker si državljani na 
podlagi te pravice svobodno določajo svoj 
politični status ter si svobodno prizadevajo 
za svoj ekonomski, socialni in kulturni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 243
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fe. ker se je v EU močno povečalo 
število groženj novinarjem in napadov 
nanje; ker je to očitno poslabšanje zaščite 
novinarjev in se je v nekaterih državah 
članicah začelo uveljavljati ozračje 
nekaznovanja; ker ta pojav, ki očitno 
spodkopava svobodo medijev in svobodo 
izražanja, ogroža demokracijo1a;
__________________
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1a https://rm.coe.int/annual-report-2018-
democracy-in-danger-threats-and-attacks-
media-freed/1680926453

Or. en

Predlog spremembe 244
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fe. ker je v EU antisemitizem še vedno 
vseprisoten, pri čemer več držav članic 
poroča o povečanju števila kaznivih 
dejanj, katerih motiv je antisemitizem; ker 
žrtve antisemitskega nadlegovanja 
incidentov na splošno ne prijavijo policiji;

Or. en

Predlog spremembe 245
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fe. ker je človekovo dostojanstvo 
nedotakljiv temelj vseh temeljnih pravic, 
ki ne bi smel biti predmet 
instrumentalizacije ali politizacije ter ki 
ga je treba v vseh pobudah EU spoštovati 
in varovati;

Or. en

Predlog spremembe 246
Diana Riba i Giner
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ff. ker imajo žvižgači bistveno vlogo v 
vsaki odprti in pregledni demokraciji; ker 
so žvižgači ključni za spodbujanje 
preglednosti, demokracije in pravne 
države, saj opozarjajo na nezakonito ali 
neprimerno ravnanje, ki je v nasprotju z 
interesom javnosti, kot so dejanja 
korupcije, kazniva dejanja ali navzkrižja 
interesov, ki ogrožajo pravice in 
svoboščine državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 247
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ff. ker so muslimani, zlasti 
muslimanke, v družbi še vedno 
diskriminirani in so zaradi vseprisotne 
islamofobije žrtev rasističnih napadov;

Or. en

Predlog spremembe 248
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fg. ker je Svet Evrope 
3. januarja 2018 objavil poročilo o 
preprečevanju korupcije pri poslancih, 
sodnikih in tožilcih; ker je po mnenju 
strokovnjakov Sveta Evrope za boj proti 
korupciji skladnost Španije z 
mednarodnimi standardi še vedno na 
splošno nezadovoljiva, njeni organi pa so 
dosegli omejen napredek v zvezi z ukrepi 
za boj proti korupciji pri poslancih, 
sodnikih in tožilcih1a;
__________________
1a GRECO, Svet Evrope. Četrti 
ocenjevalni krog, Corruption prevention 
in respect of members of parliament, 
judges and prosecutors (Preprečevanje 
korupcije pri poslancih, sodnikih in 
tožilcih), vmesno poročilo o skladnosti 
Španije. https://rm.coe.int/fourth-
evaluation-round-corruption-prevention-
in-respect-of-members-of/1680779c4d

Or. en

Predlog spremembe 249
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Uvodna izjava F g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fg. ker se povečuje tuje vmešavanje v 
evropske volitve z neposrednimi in 
posrednimi ukrepi držav, kot je Rusija, 
povečuje pa se tudi število groženj 
institucijam in organizacijam civilne 
družbe v Evropski uniji in njenih državah 
članicah, katerih namen je omejiti 
svobodo govora, in sicer s strani držav, kot 
je Kitajska4a; 

__________________
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4a Primer: primer švedskega centra PEN.

Or. en

Predlog spremembe 250
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. opozarja, da je spoštovanje načela 
pravne države osnovni pogoj za varstvo 
vseh temeljnih evropskih vrednot iz 
člena 2 PEU; ostro obsoja prizadevanja 
vlad nekaterih držav članic, da bi oslabile 
delitev oblasti in neodvisnost sodstva; 
izraža globoko zaskrbljenost zlasti zaradi 
že sprejetih zakonov, ki vzbujajo dvome 
glede primarnosti evropskega prava, ter 
poziva Komisijo, naj uporabi vsa 
razpoložljiva sredstva in ukrepa proti 
temu napadu na temeljne evropske 
vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 251
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. obžaluje, da začetek postopkov v 
skladu s členom 7(1) PEU doslej še ni 
prinesel rezultatov ter da je iz poročil in 
izjav Komisije, ZN, OVSE in Sveta Evrope 
razvidno, da so se razmere v zadevnih 
državah članicah poslabšale; poudarja, da 
so zato, ker Svet člena 7 PEU ne 
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uporablja učinkovito, ogroženi celovitost 
skupnih evropskih vrednot, vzajemno 
zaupanje in verodostojnost Unije kot 
celote;

Or. en

Predlog spremembe 252
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1c. pozdravlja, da bo Komisija 
leta 2020 prvič predložila letni pregled, v 
katerem bo vse države članice EU enako 
ocenila glede skladnosti z vrednotami iz 
člena 2 PEU; poudarja, da bi moral izid 
pregleda zagotoviti smiseln splošni 
pregled stanja na področju demokracije, 
pravne države in temeljnih pravic v 
posameznih državah članicah, ki temelji 
na jasnih, objektivnih in nedvoumnih 
merilih;

Or. en

Predlog spremembe 253
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek -1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1d. poudarja, da je treba vzpostaviti 
instrument za zaščito proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi s 
pravno državo v državah članicah, saj 
mora biti pravilna uporaba sredstev EU 
vedno predmet neodvisnega sodnega 
nadzora; da bi moral bit instrument 
zasnovan tako, da se sklep Komisije šteje 
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za sprejet, razen če Evropski parlament, ki 
odloča z večino oddanih glasov, ali Svet, 
ki odloča s kvalificirano večino, ne odloči, 
da ga je treba spremeniti ali zavrniti;

Or. en

Predlog spremembe 254
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi 
temeljnih pravic, določenih v Listini;

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi 
temeljnih pravic, določenih v Listini, in 
zagotovita, da so ocene učinka na 
človekove pravice opravijo pred njihovim 
sprejetjem, med njim in po njem, da bi 
ocenili morebitne škodljive vplive na 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 255
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi 
temeljnih pravic, določenih v Listini;

1. ugotavlja, da bi bilo treba državam 
članicam omogočiti sprejemanje 
neodvisnih makroekonomskih odločitev, 
čeprav ima EU vlogo pri preprečevanju 
revščine in socialne izključenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 256
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi 
temeljnih pravic, določenih v Listini;

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj ob 
upoštevanju nacionalne suverenosti in 
načela subsidiarnosti sprejmeta odločitve 
na podlagi temeljnih pravic, določenih v 
Listini;

Or. es

Predlog spremembe 257
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta 
makroekonomske odločitve na podlagi 
temeljnih pravic, določenih v Listini;

1. priznava, da ima EU pomembno 
vlogo pri preprečevanju revščine in 
socialne izključenosti v državah članicah, 
ter poziva Komisijo in Svet, naj pri 
predstavljanju predlogov in odločanju 
skrbno spoštujeta temeljne pravice, 
določene v Listini;

Or. en

Predlog spremembe 258
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala biti minimalna 
plača orodje za preprečevanje slabšanja 
socialnih razmer in zagotavljanje 
dostojanstva ljudi; poziva Evropsko 
komisijo, naj ugodi zahtevi Evropske 
konfederacije sindikatov o minimalni 
plači, v skladu s katero bi morala 
minimalna plača znašati najmanj 60 % 
nacionalne povprečne plače, ter tako 
zagotovi, da osebe, ki poklicno dejavnost 
opravljajo za polni delovni čas, več ne bi 
živele v negotovih delovnih razmerah in 
na pragu revščine, in prepreči nelojalno 
konkurenco na enotnem trgu;

Or. it

Predlog spremembe 259
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Svet, naj nemudoma sprosti 
pogajanja o direktivi o zastopanosti žensk 
v upravnih odborih, da bi odpravili znatno 
neravnovesje med ženskami in moškimi 
pri sprejemanju gospodarskih odločitev 
na najvišji ravni, s čimer bi ustvarili 
pogoje, v katerih bi ženske lahko v celoti 
uživale svoje socialne in ekonomske 
pravice; pozdravlja zaveze predsednice 
Komisije v njenih političnih smernicah, 
kjer se je zavezala, da bo prepričala 
večino, da bi odpravili blokado omenjene 
direktive; 

Or. en
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Predlog spremembe 260
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Levteris Hristoforu (Levteris 
Hristoforu (Lefteris Christoforou)), Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, 
Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, kako pomembno je, da 
EU in njene države članice pripravijo 
posebne programe za odpravo revščine 
otrok;

Or. en

Predlog spremembe 261
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Levteris Hristoforu (Levteris 
Hristoforu (Lefteris Christoforou)), Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, 
Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. priznava, kako pomembno je, da 
države članice sprejmejo zakone za zaščito 
in okrepitev materinskih in očetovskih 
pravic, da bi zagotovili zdravo in stabilno 
okolje za otroke, zlasti v prvih mesecih 
njihovega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 262
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah 
članicah, tako pa je še danes – dodatno se 
povečujejo že zdaj velike neenakosti in 
kršijo temeljne pravice – in sicer še 
posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in 
druge prikrajšane skupine;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 263
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo na ženske, migrante, Rome, 
potujoče skupine in druge prikrajšane 
skupine;

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo na ženske, migrante, osebe 
LGTBI+, invalide, Rome, potujoče 
skupine in druge prikrajšane skupine; v 
skladu s cilji evropskega stebra socialnih 
pravic in uvedbo socialnih standardov v 
evropski semester ponavlja, da 
makroekonomskih politik ne sme voditi le 
gospodarska rast, temveč tudi socialni 
standardi;

Or. en

Predlog spremembe 264
Karlo Ressler
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah 
članicah, tako pa je še danes – dodatno se 
povečujejo že zdaj velike neenakosti in 
kršijo temeljne pravice – in sicer še 
posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in 
druge prikrajšane skupine;

2. poudarja, da ekonomske in 
socialne neenakosti nesorazmerno 
vplivajo na ranljive skupine, kot so 
ženske, otroci, mladi, starejši in invalidi; 
opozarja, da je načelo solidarnosti eno od 
temeljnih načel Evropske unije, določenih 
v Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; poziva države članice, naj 
izvajajo ustrezne politike, s katerimi bi se 
v celoti zagotovilo spoštovanje socialnih, 
političnih in gospodarskih pravic žensk, 
invalidov, starejših in najranljivejših oseb 
v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 265
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah 
članicah, tako pa je še danes – dodatno se 
povečujejo že zdaj velike neenakosti in 
kršijo temeljne pravice – in sicer še 
posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in 
druge prikrajšane skupine;

2. poudarja, da so učinke varčevalnih 
ukrepov v nekaterih primerih občutile 
zlasti prikrajšane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 266
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo na ženske, migrante, Rome, 
potujoče skupine in druge prikrajšane 
skupine;

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes, pri čemer ti ukrepi 
državam članicam preprečujejo razvoj 
pristopa do socialnih naložb ter 
posledično dodatno povečujejo že zdaj 
velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice, še posebej močno pa vplivajo na 
ženske, migrante, Rome, potujoče skupine 
in druge prikrajšane skupine;

Or. it

Predlog spremembe 267
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo na ženske, migrante, Rome, 
potujoče skupine in druge prikrajšane 
skupine;

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo zlasti na ženske, migrante, Rome, 
potujoče skupine in druge osebe v 
prikrajšanih skupinah;

Or. en

Predlog spremembe 268
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti in kršijo temeljne 
pravice – in sicer še posebej močno 
vplivajo na ženske, migrante, Rome, 
potujoče skupine in druge prikrajšane 
skupine;

2. poudarja, da so učinki nekaterih 
ukrepov, sprejetih zaradi gospodarske 
krize, močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se povečujejo 
že zdaj velike neenakosti;

Or. es

Predlog spremembe 269
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da so učinki varčevalnih 
ukrepov močno vplivali na družbeno 
strukturo EU v številnih državah članicah, 
tako pa je še danes – dodatno se 
povečujejo že zdaj velike neenakosti in 
kršijo temeljne pravice – in sicer še 
posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in druge 
prikrajšane skupine;

2. poudarja, da gospodarske politike 
močno vplivajo na družbeno strukturo EU 
ter da imajo evropske institucije in države 
članice orodja za preprečevanje vse večjih 
neenakosti in kršitev temeljnih pravic – in 
sicer še posebej močno vplivajo na ženske, 
migrante, Rome, potujoče skupine in druge 
prikrajšane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 270
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

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

2a. poudarja, da je revščina sama po 
sebi oblika strukturnega nasilja in 
socialne nepravičnosti, ki temelji na 
razlikah med spoloma, diskriminaciji ter 
neenakih možnostih dostopa do blaga in 
storitev; poudarja, da so neenaki 
gospodarski trendi ustvarili območja 
brezposelnosti in revščine, ter obžaluje, da 
države članice posameznikov ne 
podpirajo, preden ti dosežejo stopnjo 
revščine in socialne izključenosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
dostop do zdravstvenega varstva, 
kakovostnega izobraževanja, stanovanja 
in pravnega varstva pod enakimi pogoji za 
vse; poziva Komisijo in države članice, naj 
vzpostavijo ustrezen sistem zajamčenega 
minimalnega dohodka v vsej EU, da bi 
posameznikom in družinam zagotovili 
dostojen življenjski standard, kar je še 
zlasti nujno v zvezi s tistimi, ki ne 
prejemajo drugih sredstev finančne 
podpore;

Or. en

Predlog spremembe 271
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da Komisija ni 
učinkovito spremljala izvajanja 
Direktive 2006/54/ES o uresničevanju 
načela enakih možnosti ter enakega 
obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu na 
področju odpravljanja razlik v plačilu med 
spoloma, ter poziva k celovitemu izvajanju 
direktive, pa tudi k njeni reviziji ter k 
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vključitvi obvezne zahteve za podjetja, da 
pripravijo načrte za enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 272
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva k hitremu sprejetju 
predlagane direktive o enakem 
obravnavanju iz leta 2008, ki še vedno 
čaka na odobritev Sveta; meni, da je to 
pogoj za zagotovitev celovitega in 
skladnega pravnega okvira EU proti 
diskriminaciji, med drugim zlasti 
večplastni diskriminaciji, ki bo ščitil tudi 
pred diskriminacijo zunaj delovnega 
razmerja na podlagi vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti in spolne 
usmerjenosti; 

Or. en

Predlog spremembe 273
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da lahko države članice 
pri sprejemanju ukrepov dohodkovne 
podpore za zagotavljanje pravic, 
določenih v Listini, odstopajo od načela 
proračunskega varčevanja; zato poziva, 
naj se naložbe v ukrepe socialnega 
vključevanja in dohodkovne podpore 
odštejejo iz izračuna primanjkljaja v 
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okviru Pakta za stabilnost in rast;

Or. it

Predlog spremembe 274
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da imajo državljani 
enake možnosti za zaposlitev, in da je 
zaposlitev kot splošno načelo najboljši 
način, ki omogoča izhod ljudi iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 275
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da neenakosti v plačah 
med spoloma v državah članicah vplivajo 
na temeljne pravice žensk; ponovno 
poudarja pomen načela enakega plačila 
za enako delo iz člena 157 PDEU za vse 
politike, povezane s trgom dela;

Or. en

Predlog spremembe 276
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, naj Svetu predloži 
v odobritev evropski program 
oskrbovalcev, da se opredelijo in 
prepoznajo različne vrste zagotavljanja 
neformalne oskrbe v Evropi in zagotovi 
finančna podpora za oskrbovalce, kar bo 
okrepilo pravico žensk do zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 277
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 2 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2d. poziva države članice, naj podprejo 
izvajanje direktive o usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja, saj ta 
krepi načelo enakosti na številnih 
področjih, kot sta zaposlovanje in delo;

Or. en

Predlog spremembe 278
Evin Incir, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni 
dobrina, temveč nuja, brez katere 
državljani ne morejo polno sodelovati v 
družbi in ne morejo uveljavljati temeljnih 
pravic; poziva Komisijo in države članice, 
naj upoštevajo priporočila komisarke 
Sveta Evrope za človekove pravice iz 

črtano
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komentarja z dne 23. januarja 2020 z 
naslovom The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty 
(Pravica do cenovno dostopnih stanovanj: 
zanemarjena dolžnost Evrope), zlasti 
priporočilo, da bi morale vse države 
članice nemudoma sprejeti zavezo iz 
člena 31 spremenjene Evropske socialne 
listine o pravici do stanovanja in povečati 
naložbe v socialna in cenovno dostopna 
stanovanja, da bi odpravili breme visokih 
stanovanjskih stroškov, zlasti med 
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 279
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, 
temveč nuja, brez katere državljani ne 
morejo polno sodelovati v družbi in ne 
morejo uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena 
dolžnost Evrope), zlasti priporočilo, da bi 
morale vse države članice nemudoma 
sprejeti zavezo iz člena 31 spremenjene 
Evropske socialne listine o pravici do 
stanovanja in povečati naložbe v socialna 
in cenovno dostopna stanovanja, da bi 
odpravili breme visokih stanovanjskih 
stroškov, zlasti med prikrajšanimi in 
ranljivimi skupinami;

3. poudarja, da je stanovanje nuja, 
brez katere državljani ne morejo polno 
sodelovati v družbi in ne morejo 
uveljavljati temeljnih pravic;

Or. sv
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Predlog spremembe 280
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, 
temveč nuja, brez katere državljani ne 
morejo polno sodelovati v družbi in ne 
morejo uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena 
dolžnost Evrope), zlasti priporočilo, da bi 
morale vse države članice nemudoma 
sprejeti zavezo iz člena 31 spremenjene 
Evropske socialne listine o pravici do 
stanovanja in povečati naložbe v socialna 
in cenovno dostopna stanovanja, da bi 
odpravili breme visokih stanovanjskih 
stroškov, zlasti med prikrajšanimi in 
ranljivimi skupinami;

3. poudarja, da je stanovanje več kot 
le tržna dobrina; poziva države članice, naj 
povečajo naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi odpravili breme 
visokih stanovanjskih stroškov, zlasti med 
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami ter 
mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 281
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, 
temveč nuja, brez katere državljani ne 
morejo polno sodelovati v družbi in ne 
morejo uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila komisarke Sveta 

3. poudarja, da stanovanje ni tržna 
dobrina, temveč nuja, brez katere 
državljani ne morejo polno sodelovati v 
družbi in ne morejo uveljavljati temeljnih 
pravic; poziva Komisijo in države članice, 
naj upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
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Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena dolžnost 
Evrope), zlasti priporočilo, da bi morale 
vse države članice nemudoma sprejeti 
zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske 
socialne listine o pravici do stanovanja in 
povečati naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi odpravili breme 
visokih stanovanjskih stroškov, zlasti med 
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami;

Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena dolžnost 
Evrope), zlasti priporočilo, da bi morale 
vse države članice nemudoma sprejeti 
zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske 
socialne listine o pravici do stanovanja in 
povečati naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja zlasti za prikrajšane 
in ranljive skupine; poziva Komisijo, naj 
ustrezno razišče diskriminacijo pri 
dostopu do stanovanj, ki je prepovedana v 
skladu z direktivo o rasni enakosti, in naj 
v primeru kršitev nemudoma sproži 
postopek za ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 282
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, 
temveč nuja, brez katere državljani ne 
morejo polno sodelovati v družbi in ne 
morejo uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena dolžnost 
Evrope), zlasti priporočilo, da bi morale 
vse države članice nemudoma sprejeti 
zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske 
socialne listine o pravici do stanovanja in 
povečati naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi odpravili 
breme visokih stanovanjskih stroškov, 

3. poudarja, da stanovanje ni tržna 
dobrina, temveč nuja, brez katere 
državljani ne morejo polno sodelovati v 
družbi in ne morejo uveljavljati temeljnih 
pravic; poziva Komisijo in države članice, 
naj upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena dolžnost 
Evrope), in naj med prednostne naloge 
socialnih politik uvrstijo pravico 
državljanov do ustreznega stanovanja, 
zlasti za zaščito prikrajšanih in ranljivih 
skupin;
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zlasti med prikrajšanimi in ranljivimi 
skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 283
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da stanovanje ni dobrina, 
temveč nuja, brez katere državljani ne 
morejo polno sodelovati v družbi in ne 
morejo uveljavljati temeljnih pravic; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo priporočila komisarke Sveta 
Evrope za človekove pravice iz komentarja 
z dne 23. januarja 2020 z naslovom The 
right to affordable housing: Europe’s 
neglected duty (Pravica do cenovno 
dostopnih stanovanj: zanemarjena dolžnost 
Evrope), zlasti priporočilo, da bi morale 
vse države članice nemudoma sprejeti 
zavezo iz člena 31 spremenjene Evropske 
socialne listine o pravici do stanovanja in 
povečati naložbe v socialna in cenovno 
dostopna stanovanja, da bi odpravili breme 
visokih stanovanjskih stroškov, zlasti med 
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami;

3. poudarja, da je stanovanje nuja, 
brez katere državljani ne morejo polno 
sodelovati v družbi in ne morejo 
uveljavljati temeljnih pravic; poziva 
Komisijo in države članice, naj upoštevajo 
priporočila komisarke Sveta Evrope za 
človekove pravice iz komentarja z dne 23. 
januarja 2020 z naslovom The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty (Pravica do cenovno dostopnih 
stanovanj: zanemarjena dolžnost Evrope), 
zlasti priporočilo, da bi morale vse države 
članice nemudoma sprejeti zavezo iz člena 
31 spremenjene Evropske socialne listine o 
pravici do stanovanja in povečati naložbe v 
socialna in cenovno dostopna stanovanja, 
da bi odpravili breme visokih 
stanovanjskih stroškov, zlasti med 
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami;

Or. fr

Predlog spremembe 284
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja vse večje izzive 
usklajevanja poklicnega in zasebnega 
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življenja, s katerimi se srečujejo zaposleni 
starši in oskrbovalci; priznava, da je treba 
sprejeti ukrepe za zadostitev potreb mater 
in očetov glede različnih vrst dopusta, in 
sicer porodniškega, očetovskega in 
starševskega dopusta ter oskrbovalskega 
dopusta; pozdravlja sprejetje direktive EU 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja; poziva države članice, naj nujno 
sprejmejo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo, da bi 
ne le izboljšali usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja, temveč tudi prispevali 
k povečanju zaposlenosti žensk in 
ekonomski stabilnosti družin;

Or. en

Predlog spremembe 285
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za dosego 
visoke ravni varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja vključeni v politike Unije, 
in meni, da mora biti to vodilno načelo za 
vse makroekonomske politike in mora biti 
nad vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, 
da bi se obravnavalo največjo grožnjo, s 
katero se sooča človeštvo, in zagotovilo, da 
imajo vsi ljudje pravico do prihodnosti; 
poudarja, da lahko imata razvrednotenje 
okolja in to, da nekateri javni organi ne 
zagotavljajo informacij o resnih okoljskih 
tveganjih, ki so jim izpostavljeni 
posamezniki, hude škodljive posledice za 
posameznike;

Or. en
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Predlog spremembe 286
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

4. je seznanjen s členom 37 Listine, 
ki potrjuje, da „[je treba] [v] politike Unije 
[...] vključiti visoko raven varstva in 
izboljšanje kakovosti okolja, ki se 
zagotavljata v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja“;

Or. es

Predlog spremembe 287
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

4. poziva k boljšemu varstvu pravic in 
zagotavljanju storitev za žrtve terorizma; 
priporoča, naj se v zvezi s tem na ravni 
EU in med državami članicami 
izmenjujejo primeri dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 288
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 4



AM\1200339SL.docx 159/177 PE648.414v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike, da bi zagotovili 
pravičen prehod na bolj trajnostno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 289
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike, pri čemer je 
treba upoštevati potrebo po zaščiti 
gospodarske dejavnosti in delovnih mest, 
da bi se obravnavalo največjo grožnjo, s 
katero se sooča človeštvo, in zagotovilo, da 
imajo vsi ljudje pravico do prihodnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 290
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 

4. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morata biti varstvo okolja in 
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okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo za vse 
makroekonomske politike in mora biti nad 
vsemi drugimi gospodarskimi vidiki, da bi 
se obravnavalo največjo grožnjo, s katero 
se sooča človeštvo, in zagotovilo, da imajo 
vsi ljudje pravico do prihodnosti;

izboljšanje kakovosti okolja vključena v 
politike Unije; poudarja, da je treba 
ustrezna okoljska vprašanja vključiti v 
postopek odločanja o prihodnjih ukrepih 
in politikah ter v evropski semester 
(vključevanje okolja);

Or. en

Predlog spremembe 291
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja člen 37 Listine, ki 
potrjuje, da morajo biti ukrepi za varstvo 
okolja vključeni v politike Unije, in meni, 
da mora biti to vodilno načelo 
makroekonomske politike;

Or. sv

Predlog spremembe 292
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da pri otrocih obstaja 
nesorazmerno tveganje socialne in 
ekonomske izključenosti ter da so otroci 
izpostavljeni kršitvam svojih temeljnih 
pravic zaradi zlorab, nasilja, izkoriščanja, 
revščine in vseh oblik socialne 
izključenosti; poudarja, da je družina kot 
temeljna celica družbe najboljše okolje, v 
katerem lahko otroci razvijejo in v celoti 
uresničijo svoj potencial; poudarja, da bi 
zagotavljanje boljših storitev in 
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zmogljivosti za varstvo otrok vsekakor 
izboljšalo temeljne pravice otrok in 
njihovo dobrobit; poziva države članice, 
naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
zagotavljanje spoštovanja pravic vseh 
otrok, zlasti najbolj ranljivih; poziva 
države članice, naj dosežejo sinergije med 
demografsko in družinsko politiko, da bi 
podpirali družino kot najboljše okolje za 
otrokov razvoj; poziva Komisijo, naj 
sprejme celovito strategijo o otrokovih 
pravicah, vzpostavi jamstvo za otroke kot 
orodje za boj proti revščini in zagotovi, da 
imajo otroci dostop do osnovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 293
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja, da vse države članice ne 
obravnavajo pojavov diskriminacije in 
segregacije, ki vplivajo na šolanje 
romskih otrok in otrok pripadnikov 
manjšin, in poudarja, da sta 
diskriminacija in segregacija prepovedani 
z evropsko zakonodajo in vsemi 
nacionalnimi zakonodajami; poziva 
Komisijo in države članice, naj nujno in 
učinkovito sprejmejo ukrepe proti takim 
praksam, in sicer tako v obliki pravnih 
ukrepov kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; močno spodbuja države članice, 
naj v učne načrte vključijo spoštovanje 
raznolikosti, medkulturno razumevanje in 
človekove pravice ter naj v šolah 
spodbujajo vključujoče izobraževanje že v 
zgodnjih letih;
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Or. en

Predlog spremembe 294
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priznava resna vprašanja, ki lahko 
nastanejo v pretežno evroskeptičnih 
skupnostih, zlasti tista, ki jih spremljajo 
ekstremna politična stališča, ter poziva 
EU in države članice, naj spodbujajo 
dejavno udeležbo državljanov EU v 
zadevah EU, zlasti med mladimi, da bodo 
lahko svoja mnenja izrazili po 
demokratični poti;

Or. en

Predlog spremembe 295
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. obžaluje, da še vedno obstajajo 
razlike v plačah in pokojninah med 
spoloma, ki po najnovejših razpoložljivih 
podatkih še vedno znašajo 16 % oziroma 
35 %; poudarja, da ta podatka odsevata 
vztrajno neenakost na področju dela;

Or. en

Predlog spremembe 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj prouči, kateri 
ukrepi so potrebni za pristop Evropske 
unije k Evropski socialni listini, in 
predlaga časovni okvir za uresničitev tega 
cilja;

Or. en

Predlog spremembe 297
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravica do izobraževanja

Or. en

Predlog spremembe 298
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravico do izobraževanja za vse 
otroke v EU in spoštovanje otrokove 
koristi ter otroke zaščitijo pred vsakršno 
diskriminacijo; poudarja, da bi lahko 
izobraževalni sistemi s programi jezikovne 
kopeli (imerzije) pokvarili učenje, zlasti za 
invalidne otroke s težavami v jezikovnem 
razvoju, kot je motnja avtističnega spektra 
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(ASD);

Or. en

Predlog spremembe 299
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se otrokom migrantom in 
begunskim otrokom po njihovem prihodu 
na ozemlje Evropske unije hitro omogoči 
dostop do formalnega in neformalnega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 300
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poziva države članice, naj v učne 
načrte vključijo izobraževanje o vrednotah 
strpnosti, da bi otrokom zagotovili orodja 
za prepoznavanje vseh oblik 
diskriminacije ter značilnosti sovražnega 
govora in spodbujanja k nasilju;

Or. en

Predlog spremembe 301
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4d. poudarja, da so otroci izpostavljeni 
novim tveganjem v digitalnem svetu in da 
jih je treba izobraževati o njihovih 
temeljnih pravicah, da bi bilo to okolje 
zanje varnejše; poziva Komisijo in države 
članice, naj spodbujajo digitalno 
pismenost, tudi medijsko in informacijsko, 
kot del učnega načrta v osnovnem 
izobraževanju in že v zgodnjem obdobju 
šolanja;

Or. en

Predlog spremembe 302
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4e. poudarja, da politično profiliranje, 
dezinformacije in manipuliranje z 
informacijami ogrožajo demokratične 
vrednote EU; poziva Komisijo in države 
članice, naj prispevajo k razvoju 
izobraževanja in usposabljanja, ki 
temeljita na kritičnem razmišljanju, da si 
lahko državljani oblikujejo svoje mnenje, 
ko se srečujejo s temi tveganji;

Or. en

Predlog spremembe 303
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. pozdravlja zavezo predsednice 
Komisije in komisarke za enakost, da 
bosta v prvih 100 dneh mandata Komisije 
predložili zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač; meni, da bi morala 
prihodnja direktiva vključevati čvrste 
politike uveljavljanja in sankcije za tiste, 
ki je ne bi upoštevali, in da bi se morala 
uporabljati za zasebni in za javni sektor 
ter za celotne prejemke; poziva Komisijo, 
naj uvede konkretne ukrepe na podlagi 
svojega priporočila iz leta 2014, in sicer 
(a) jasno opredelitev meril za določitev 
vrednosti dela, (b) sisteme ocenjevanja in 
razvrščanja delovnih mest, ki bodo 
nepristranski z vidika spola, (c) obvezne 
revizije plač in poročila glede na spol, da 
se zagotovi enakost plačil, (d) pravico 
delavcev, da zahtevajo celovite 
informacije o plačah, in pravico do 
pritožbe ter (e) jasne cilje za uspešnost 
podjetij na področju enakopravnosti;

Or. en

Predlog spremembe 304
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da so mladi iz vse 
Evropske unije in zlasti mladi iz 
podeželskih območij negativno prizadeti, 
kar zadeva socialne in ekonomske 
pravice, predvsem na področju enakega 
dostopa do izobraževanja, zaposlitve in 
stanovanja; poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezne delovne pogoje in 
zaščito pred gospodarskim izkoriščanjem 
za vse mlade; poziva države članice, naj 
dodatno okrepijo izvajanje jamstva za 
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mlade in zagotovijo, da imajo vsi mladi 
enak dostop do zaposlitvenih priložnosti in 
da razvijajo kompetence, ki so potrebne 
na trgu dela; poziva Komisijo, naj v 
novem večletnem finančnem okviru 
zagotovi zadostna sredstva za programe 
EU, s katerimi se spodbuja socialno 
vključevanje mladih, zlasti tistih, ki se 
srečujejo z ekonomskimi, socialnimi in 
geografskimi ovirami;

Or. en

Predlog spremembe 305
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da imata državljanska 
vzgoja in medkulturni dialog pomembno 
vlogo pri izboljšanju tega, kako državljani 
EU razumejo svojo politično participacijo; 
spodbuja izobraževanje državljanov EU o 
njihovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 306
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. opozarja, da je namen Konvencije 
Organizacije združenih narodov o 
pravicah invalidov zagotoviti enake 
možnosti v zvezi z dostopnostjo, 
sodelovanjem, enakostjo, zaposlovanjem, 
izobraževanjem in usposabljanjem, 
socialno zaščito, zdravstvom in zunanjimi 
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ukrepi EU; poudarja, da so invalidi še 
vedno prikrajšani ter diskriminirani pri 
zaposlovanju, izobraževanju in socialnem 
vključevanju; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembni so dostopnost na javnih 
prostorih, najmanjši delež zaposlenih 
invalidov, jamstva za vključujoče 
izobraževanje, vključno z dostopom do 
pobud, kot je Erasmus+, s posebnim 
poudarkom na invalidnih otrocih;

Or. en

Predlog spremembe 307
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. poziva, naj se posebna pozornost 
med drugim nameni digitalni vrzeli med 
spoloma, ki bistveno vpliva na dostop do 
delovnih mest in storitev, s tem pa tudi na 
pravico žensk do zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 308
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4d. poudarja, da so glede na indeks 
enakosti spolov za leto 2019 neenakosti 
med spoloma najbolj zaskrbljujoče na 
področju oblasti; ugotavlja, da se je 
zastopanost žensk kot splošni trend 
izboljšala v tistih državah članicah, ki so 



AM\1200339SL.docx 169/177 PE648.414v02-00

SL

sprejele zakonsko predpisane kvote za 
kandidate; se zavezuje, da bo spodbujal 
udeležbo žensk v evropskem volilnem 
procesu, tako da bo pri naslednji reviziji 
Akta o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami vključil liste, uravnotežene po 
spolu;

Or. en

Predlog spremembe 309
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4f. obsoja diskriminacijo na kakršni 
koli podlagi, kot so predsodki proti 
drugemu spolu, rasi, barvi kože, 
etničnemu ali socialnemu poreklu, 
genetskim značilnostim, jeziku, veri ali 
prepričanju, političnemu ali drugemu 
mnenju, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženju, rojstvu, 
invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti, kot je določeno v členu 21 
Listine, in vse druge oblike nestrpnosti ali 
ksenofobije in opozarja na člen 2 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 310
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4e. ugotavlja, da so v EU pomembne 
razlike med mandati, pristojnostmi in 
sredstvi organov za enakost, ki so jih 
države članice ustanovile v skladu z 
direktivami o enakosti; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da lahko 
učinkovito in neodvisno opravljajo 
dodeljene naloge na način, ki ustrezno 
upošteva priporočilo Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 311
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 4 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4g. poudarja, da imajo seksizem in 
spolni stereotipi, ki so privedli do 
diskriminacije žensk, resne posledice za 
temeljne pravice žensk na vseh področjih 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 312
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4f. poziva Svet, naj po desetletnem 
zastoju nemudoma sprosti predlagano 
direktivo o enakem obravnavanju, da bi 
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odpravili sedanjo vrzel v zaščiti v pravnem 
okviru EU za nediskriminacijo na podlagi 
starosti, invalidnosti, vere ali prepričanja 
in spolne usmerjenosti; poziva Svet, naj 
izvaja načelo enakega obravnavanja oseb 
na ključnih področjih, kot so socialna 
zaščita, izobraževanje in dostop do blaga 
in storitev, pri čemer naj upošteva 
različnost spolov, in naj zagotovi, da EU 
ne bo uvedla umetne hierarhije razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 313
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4g. poudarja, da učinki podnebnih 
sprememb vplivajo na celotno družbo, 
zlasti na ženske in skupine v ranljivem ali 
negotovem položaju, kar povečuje 
neenakosti in zmanjšuje njihovo zmožnost 
uveljavljanja svojih temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 314
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4h. obžaluje, da se po podatkih 
Evropskega inštituta za enakost spolov 
napredek na področju enakosti spolov 
dosega s „hitrostjo polža“ in da se je 
ocena za enakost spolov v EU od leta 2017 
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povečala samo za eno točko; ugotavlja, da 
na številnih področjih ni nobenih 
izboljšav in da se temeljne pravice žensk 
še naprej kršijo;

Or. en

Predlog spremembe 315
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4i. poziva države članice in vse organe 
EU, naj sodelujejo z Evropskim inštitutom 
za enakost spolov in Agencijo za temeljne 
pravice v skladu s skupno odločenostjo za 
sodelovanje v boju proti nasilju in 
diskriminaciji na podlagi spola; poziva k 
večjemu sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi subjekti, kot je 
Organizacija združenih narodov, zlasti z 
Agencijo OZN za ženske; poziva Komisijo 
in države članice, naj zberejo trdne, 
razčlenjene in primerljive podatke za 
prilagajanje politik nediskriminacije, ki 
temeljijo na dokazih, spremljanje trendov 
in ocenjevanje izvajanja direktiv EU o 
enakosti in mednarodnih standardov na 
področju človekovih pravic; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev podskupine za 
podatke o enakosti v okviru skupine EU 
na visoki ravni za nediskriminacijo, 
raznolikost in enakost (HLG) in 
opredelitev njenih smernic za izboljšanje 
zbiranja in uporabe podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 316
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Odstavek 4 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4j. pozdravlja zavezo komisarke 
Helene Dalli, da bo do 8. marca 2020 
predstavila novo in ambiciozno strategijo 
za enakost spolov, ki bo vsebovala nove 
zakonodajne predloge in stroge politične 
ukrepe, med drugim tudi ukrepe za 
sodelovanje na področju enakosti spolov, 
spolne stereotipe, invalidnost, 
nazadovanje na področju pravic žensk in 
boj proti nasilju nad ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 317
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
 Odstavek 4 aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4aa. je zelo zaskrbljen, ker se 
povečujejo ksenofobija in različne oblike 
rasizma, kot so antisemitizem, 
islamofobija, afrofobija in anticiganizem, 
in ker se ti pojavi v državah članicah po 
navadi normalizirajo;

Or. en

Predlog spremembe 318
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 4 ab (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4ab. je zaskrbljen, ker se povečuje 
udeležba političnih strank, ki spodbujajo 
rasistične, ksenofobne in druge 
diskriminatorne ideje, politike in prakse, 
zaskrbljen pa je tudi, ker nekatere države 
članice zavračajo popolno spoštovanje 
prava EU ter zaščito delitve oblasti in 
neodvisnosti pravosodja, s čimer ogrožajo 
verodostojnost EU kot pravnega prostora;

Or. en

Predlog spremembe 319
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 4 ac (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4ac. poziva k celovitemu izvajanju 
zakonodaje in strožjim sankcijam za 
diskriminacijo na podlagi rase, etničnega 
ali socialnega porekla, vere ali 
prepričanja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, invalidnosti, starosti, spola, 
spolnega izražanja, spolne identitete, 
spolne usmerjenosti, spolnih značilnosti, 
statusa stalnega prebivališča ali 
zdravstvenega stanja;

Or. en

Predlog spremembe 320
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 4 ad (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4ad. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito izvrševanje direktive 
o rasni enakosti (Direktiva 2000/43/ES) v 
praksi in učinkovito izvrševanje okvirne 
direktive o rasizmu in ksenofobiji, da bodo 
odpravile trajno afrofobijo, anticiganizem, 
antisemitizem in islamofobijo; poudarja, 
da bi morale države članice predlagati ali 
pregledati nacionalne strategije 
vključevanja za zagotovitev, da so vsi 
ljudje ne glede na raso, etnično 
pripadnost, vero, spol ali kateri koli drugi 
status opolnomočeni za dejavno udeležbo 
v družbenem, gospodarskem, političnem 
in kulturnem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 321
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Caterina Chinnici, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina 
Barley

Predlog resolucije
Odstavek 4 ae (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4ae. poziva k hitremu sprejetju 
predlagane direktive o enakem 
obravnavanju iz leta 2008, ki še vedno 
čaka na odobritev Sveta; meni, da je to 
pogoj za zagotovitev celovitega in 
skladnega pravnega okvira EU proti 
diskriminaciji, ki bo ščitil tudi pred 
diskriminacijo zunaj delovnega razmerja 
na podlagi vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti in spolne 
usmerjenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 322
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 4 af (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4af. poziva k izvajanju Aarhuške 
konvencije, ki povezuje okoljske in 
človekove pravice, na ravni EU; poziva k 
okoljskim predpisom, ki bi enako koristili 
vsem delom družbe;
(po podnaslovu „Pravica do enake 
obravnave“ in pred odstavkom 5)

Or. en

Predlog spremembe 323
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 4 ag (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4ag. 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, ki so pripadniki 
manjšin, zlasti migrantskih, begunskih in 
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 spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in 
človekovih pravic, vključno z otrokovimi 
pravicami;
(po podnaslovu „Pravica do enake 
obravnave“ in pred odstavkom 5)
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Or. en

Predlog spremembe 324
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da morajo 
imeti ženske in dekleta nadzor nad svojim 
telesom in spolnostjo; poziva države 
članice, naj zagotovijo celovito spolno 
vzgojo, enostaven dostop žensk do 
načrtovanja družine in celotnega nabora 
storitev na področju reproduktivnega in 
spolnega zdravja, vključno s sodobnimi 
načini kontracepcije ter zakonitim 
splavom, ki ga varno izvede strokovnjak;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 325
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ponovno poudarja, da morajo 
imeti ženske in dekleta nadzor nad svojim 
telesom in spolnostjo; poziva države 
članice, naj zagotovijo celovito spolno 
vzgojo, enostaven dostop žensk do 
načrtovanja družine in celotnega nabora 
storitev na področju reproduktivnega in 
spolnega zdravja, vključno s sodobnimi 
načini kontracepcije ter zakonitim 
splavom, ki ga varno izvede strokovnjak;

črtano

Or. en


