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Predlog spremembe 326
Patryk Jaki

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;

5. ponovno poudarja, da morajo imeti 
ženske in dekleta enake pravice kot moški;

Or. pl

Predlog spremembe 327
Karlo Ressler

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;

5. ponovno poudarja pomen 
ohranjanja najvišjega možnega standarda 
reproduktivnega zdravja, ki vključuje 
pravico moških in žensk, da so obveščeni 
in imajo dostop do varnih, učinkovitih, 
cenovno dostopnih in sprejemljivih 
načinov načrtovanja družine po lastni 
izbiri, ter pravico dostopa do ustreznih 
zdravstvenih storitev, ki ženskam 
omogočajo varno nosečnost in porod ter 
parom nudijo najboljše možnosti za 
zdrave dojenčke;

Or. en
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Predlog spremembe 328
Clare Daly

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;

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 in deklet 
do načrtovanja družine in celotnega nabora 
storitev na področju spolnosti in 
reproduktivnega zdravja, vključno s 
sodobnimi načini kontracepcije ter 
zakonitim splavom, ki ga varno izvede 
strokovnjak;

Or. en

Predlog spremembe 329
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da nasilje zaradi časti, 
kot so pohabljanje spolovil, prisilne 
poroke, poroke otrok in preverjanje 
deviškosti, vpliva na ženske in da je ta 
oblika zatiranja razprostranjena na 
mnogih ranljivih območjih z visoko 
stopnjo priseljevanja;

Or. sv

Predlog spremembe 330
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov



AM\1201210SL.docx 5/149 PE648.415v03-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. obsoja nazadovanje na področju 
pravic žensk in enakosti spolov v več 
državah članicah; izraža zaskrbljenost 
zaradi omejitev spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter 
poziva države članice, naj se vzdržijo 
sprejemanja ukrepov, ki ogrožajo 
človekove pravice, enakost spolov ter 
spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice; ponovno poudarja, da so spolno 
in reproduktivno zdravje in pravice 
temeljne pravice vseh žensk in deklet ter 
da jih je treba spoštovati, vključno s 
pravico do telesne in spolne avtonomije 
ter pravico do življenja brez prisile, 
diskriminacije in nasilja; je trdno 
prepričan, da bi bilo treba vsem ženskam 
v EU zagotoviti dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter 
zlasti izbire kontracepcije in načrtovanja 
družine ter osnovnega, ginekološkega in 
porodniškega zdravstvenega varstva, 
vključno z varnim in zakonitim splavom; 
poziva vse države članice, naj 
dekriminalizirajo splav in oskrbo, 
povezano s splavom; poziva Komisijo, naj 
v naslednjo zdravstveno strategijo vključi 
spodbujanje in izboljšanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic;

Or. en

Predlog spremembe 331
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja na primere, ko države 
članice Romom ne zagotovijo enakega 
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dostopa do sodnega varstva in enakosti 
pred zakonom, zlasti nesorazmerno 
kriminalizacijo Romov, čezmerno 
policijsko obravnavo (etnično profiliranje, 
pretirani postopki ustavljanja in 
preiskovanja, nepotrebne racije v romskih 
naseljih, prekomerna uporaba sile pri 
aretacijah, napadi, grožnje, ponižujoče 
ravnanje, fizična zloraba, odrekanje 
pravic med policijskim zasliševanjem in 
pridržanjem) ter nezadostno policijsko 
delo pri kaznivih dejanjih, katerih žrtve so 
Romi, in sicer premalo ali sploh nič 
pomoči, zaščite ali preiskovanja kaznivih 
dejanj, ki ji prijavijo Romi;

Or. en

Predlog spremembe 332
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. obsoja sedanje vidno in 
organizirano nazadovanje na svetovni in 
evropski ravni na področju enakosti 
spolov in pravic žensk, vključno s spolnim 
in reproduktivnim zdravjem in pravicami, 
tudi z zaskrbljujočo nazadnjaško politiko 
in zakonodajnimi predlogi v več državah 
članicah, da bi omejili spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice;

Or. en

Predlog spremembe 333
Maria Walsh

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

5a. globoko obžaluje, da Svet še naprej 
blokira predlagano direktivo o enakem 
obravnavanju iz leta 2008; ponovno 
poziva Svet, naj čim prej sprejme stališče 
o predlogu, da bi napredovali na področju 
protidiskriminacijske agende;

Or. en

Predlog spremembe 334
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 335
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 336
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 337
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

6. poudarja, da je Evropsko sodišče 
za človekove pravice že večkrat razsodilo, 
da v primeru, ko država sprejme zakonske 
predpise, ki v nekaterih primerih 
omogočajo splav, mora pravni okvir 
omogočati ustrezno upoštevanje različnih 
legitimnih interesov, kar pomeni, da 
morajo države organizirati sistem 
zdravstvenih storitev tako, da se zagotovi 
učinkovito uveljavljanje svobode vesti 
zdravstvenih delavcev, hkrati pa se 
pacientom omogoči dostop do zakonitih 
storitev; poudarja, da je pravica do 
ugovora vesti, vključno s pravico 
zdravstvenih delavcev do uveljavljanja 
ugovora vesti, zaščitena z Listino; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da bo 
nacionalna zakonodaja omogočila 
popolno uveljavljanje te pravice;

Or. en

Predlog spremembe 338
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
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ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja; poziva Komisijo, naj 
vključi potrebo po spoštovanju spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic v 
svojo strategijo za temeljne pravice ter v 
mehanizme za spremljanje spoštovanja 
člena 2 PEU v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 339
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja;

6. odločno poudarja, da je odrekanje 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter spolnih in 
reproduktivnih pravic oblika nasilja nad 
ženskami in dekleti, ter poudarja, da je 
Evropsko sodišče za človekove pravice že 
večkrat razsodilo, da restriktivni zakoni o 
umetni prekinitvi nosečnosti in 
preprečevanje dostopa do zakonitega 
splava pomenijo kršitev človekovih pravic 
žensk; ponavlja, da zdravstveni delavci ne 
bi smeli kratiti pravice žensk ali deklet do 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, 
tako da jim iz osebnih razlogov ne nudijo 
vseh storitev na področju reproduktivnega 
in spolnega zdravja; priporoča, naj države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s 
katerimi bodo zagotovile, da zavračanje 
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oskrbe zdravstvenih delavcev iz osebnih 
razlogov ne bo oviralo dostopa žensk in 
deklet do storitev spolnega in 
reproduktivnega zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 340
Loránt Vincze

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje, da EU še ni uspela 
sankcionirati ali preprečiti 
diskriminacijske prakse, ki negativno 
vplivajo na jezik in kulturo pripadnikov 
avtohtonih narodnih ali jezikovnih 
manjšin; poziva države članice, naj tem 
manjšinam zagotovijo uporabo maternega 
jezika v izobraževanju, javnih storitvah, 
zdravstvenem varstvu in pravosodnem 
sistemu; ponovno poziva institucije EU, 
naj določijo celovit sistem EU z delujočim 
nadzornim mehanizmom za zaščito 
avtohtonih narodnih in jezikovnih 
manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 341
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje širjenje zakonov v 
nekaterih državah članicah, v katerih so 
glede na spol ali spolno usmerjenost 
določene različne kazni za enako kaznivo 
dejanje; poudarja, da so ti zakoni v 
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nasprotju s členoma 20 in 21 Listine, v 
katerih je določeno, da so pred zakonom 
vsi enaki in da je prepovedana vsakršna 
diskriminacija na podlagi spola ali spolne 
usmerjenosti;

Or. es

Predlog spremembe 342
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba v EU 
spremeniti odnos in do žensk in deklet in 
zakoreninjene stereotipe o njih, da bi 
lahko ustrezno obravnavali nasilje na 
podlagi spola in zagotovili, da se bo 
okrepila gospodarska, politična in na 
splošno družbena vloga žensk; poudarja, 
da je treba te stereotipe najprej 
obravnavati v šoli, da bi učinkovito 
zaščitili temeljne pravice žensk in deklet;

Or. en

Predlog spremembe 343
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da reproduktivno in 
spolno zdravje spadata v izključno 
pristojnost držav članic in da področja ni 
mogoče urejati na ravni EU ter da 
Evropska unija ne bi smela izvajati 
pritiska na tem področju;;

Or. pl
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Predlog spremembe 344
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. strogo obsoja zaskrbljujoče število 
umorov žensk v Evropi, ki je skrajna 
oblika nasilja nad ženskami; obžaluje 
pomanjkanje razpoložljivih podatkov v 
nekaterih državah članicah, kar odraža 
dejstvo, da ta težava ni priznana;

Or. en

Predlog spremembe 345
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je nasilje na podlagi 
spola hkrati posledica in eden od razlogov 
za vztrajne neenakosti med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 346
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. odločno potrjuje vrednost 
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Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
nasilja nad ženskami in v družini ter boju 
proti njemu (Istanbulska konvencija) kot 
prvega celovitega mednarodnega 
instrumenta za boj proti nasilju na 
podlagi spola; pozdravlja zavezo 
predsednice Komisije iz njene agende za 
Evropo, da se sprosti pristop EU k 
Istanbulski konvenciji; poudarja, da je 
treba nujno zaključiti pristop EU na 
podlagi obsežnega pristopa brez omejitev, 
se zavzemati za njegovo ratifikacijo v vseh 
državah članicah in zagotoviti ustrezno 
izvajanje konvencije; ponovno opozarja 
države članice, da jih predlagani pristop 
EU h konvenciji ne odvezuje od 
ratifikacije konvencije na nacionalni 
ravni; pozdravlja nedavno mnenje 
beneške komisije Sveta Evrope za 
Armenijo kot odlično orodje za pojasnitev 
in odpravo vseh napačnih predstav o 
Istanbulski konvenciji;

Or. en

Predlog spremembe 347
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. ponovno izraža resno zaskrbljenost 
glede praks pohabljanja ženskih spolnih 
organov v EU; poziva države članice, naj 
se v politiki boja proti pohabljanju 
ženskih spolnih organov osredotočajo na 
preprečevanje te prakse; poudarja, kako 
pomembno je, da države članice med seboj 
tesno sodelujejo, da bi zagotovili, da v 
zaščito žensk in deklet vložimo skupna 
prizadevanja;

Or. en
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Predlog spremembe 348
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. je globoko zaskrbljen zaradi vse 
večje ksenofobije in različnih oblik 
rasizma, kot so islamofobija, afrofobija, 
proticiganstvo in antisemitizem, ki v 
državah članicah postajajo običajni;

Or. en

Predlog spremembe 349
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. opozarja, da ima vsakdo pravico 
do življenja, kot določa člen 2 Listine; 
poudarja, da je treba to pravico braniti od 
trenutka spočetja;

Or. es

Predlog spremembe 350
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. želi spomniti, da so v skladu s 
členom 6 PDEU države članice pristojne 
za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi;

Or. pl
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Predlog spremembe 351
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. pozdravlja zavezanost k enakosti, 
ki jo je predsednica Komisije sprejela v 
svojih političnih usmeritvah za naslednjo 
Evropsko komisijo (2019–2024), ukrepe, 
napovedane v delovnem programu 
Komisije za leto 2020, in zlasti predloge o 
minimalnih standardih za opredelitev 
nekaterih oblik nasilja in krepitev 
direktive o pravicah žrtev ter predlog za 
vključitev nasilja nad ženskami na seznam 
kaznivih dejanj, ki jih EU priznava in so 
opredeljena v Pogodbi; meni, da je 
najboljša pot naprej regulacija 
preprečevanja in odprave vseh oblik in 
razsežnosti nasilja na podlagi spola v 
enem samem zakonodajnem aktu, in sicer 
s sprejetjem direktive o boju proti nasilju 
nad ženskami in dekleti ter drugim 
oblikam nasilja na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 352
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. želi spomniti, daje ESČP večkrat 
poudarilo, da niti Evropske konvencija o 
človekovih pravicah niti katerega koli 
njenega člena ni mogoč tolmačiti na 
način, ki priznava pravico do splava;
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Or. pl

Predlog spremembe 353
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6d. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
zastrašujočega števila umorov žensk v 
Evropi, ki je skrajna oblika nasilja nad 
ženskami; obžaluje pomanjkanje 
razpoložljivih podatkov v nekaterih 
državah članicah, kar odraža dejstvo, da 
ta težava ni priznana;

Or. en

Predlog spremembe 354
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6e. ponovno opozarja, da sta nasilje 
na podlagi spola in nasilje v družini v EU 
zelo razširjena in da imajo žrtve pogosto 
omejen dostop do sodnega varstva in 
ustrezne zaščite; poziva Komisijo in 
države članice, naj se ustrezno odzovejo 
na te splošne izzive na področju temeljnih 
pravic in varnosti, tako da jih obravnavajo 
prednostno in sodelujejo z organi 
kazenskega pregona, da bi spodbudili 
boljši dostop do sodnega varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 355
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6f. poziva Komisijo in Svet, naj čim 
prej aktivirata premostitveno klavzulo iz 
člena 83(1) PDEU, da bi se v katalog 
kaznivih dejanj, ki jih priznava EU, 
vključili nasilje nad ženskami in dekleti 
ter druge oblike nasilja na podlagi spola, 
in da bi se Komisiji omogočilo, da pripravi 
predlog direktive, katere pravna podlaga 
bi bil člen 83 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 356
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6g. obžaluje težnjo zadnjih let, da bi 
zmanjšali sredstva EU za boj proti vsem 
oblikam nasilja nad ženskami in dekleti; 
ponovno poudarja svojo zahtevo, da se 
namenijo in povečajo sredstva za sklop 
Daphne v okviru programa za pravice in 
vrednote ter za njegov posebni cilj v zvezi 
s spodbujanjem in zaščito enakosti spolov 
in vključevanjem načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 357
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Odstavek 6 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6h. poudarja, da je še vedno preveč 
žensk žrtev spolnega nadlegovanja na 
javnih mestih in na delovnem mestu; 
poziva države članice ter institucije, 
organe in agencije EU, naj okrepijo svoj 
odziv na ta pojav; poziva Komisijo in 
države članice, naj se borijo proti 
spletnemu nadlegovanju, katerega žrtve so 
zlasti dekleta in ženske, še posebej v 
javnem in političnem življenju; pozdravlja 
nedavno sprejeto konvencijo Mednarodne 
organizacije dela o odpravi nasilja in 
nadlegovanja v delovnem okolju (C190) in 
poziva vse države članice, naj jo 
nemudoma ratificirajo; poziva države 
članice, naj izvajajo kampanje 
ozaveščanja, tako za zasebni kot za javni 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 358
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6i. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo razpoložljivost in 
primerljivost kakovostnih razčlenjenih 
podatkov o nasilju na podlagi spola, tako 
da v skladu z obveznostmi iz Istanbulske 
konvencije v zvezi z zbiranjem podatkov in 
raziskavami sodelujejo z Eurostatom, 
Evropskim inštitutom za enakost spolov in 
Agencijo Evropske unije za temeljne 
pravice; ponovno poziva Komisijo, naj 
ustanovi evropsko opazovalno skupino za 
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področje nasilja na podlagi spola za 
zbiranje točnih in primerljivih podatkov 
(po vzoru državne opazovalne skupine za 
področje nasilja nad ženskami 
Evropskega inštituta za enakost spolov);

Or. en

Predlog spremembe 359
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6j. poudarja, da imajo pobude za 
zmanjševanje neenakosti spolov v EU 
osrednjo vlogo pri spodbujanju in 
varovanju temeljnih pravic žensk; v zvezi 
s tem poziva k oblikovanju odločnega in 
na dokazih temelječega pristopa, ki bo 
omogočil pripravo ustreznih in uporabnih 
ocen učinka na enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 360
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6k. ponovno opozarja, da je 
vključevanje načela enakosti spolov 
nepogrešljivo orodje za odpravo 
neenakosti, spodbujanje enakosti spolov 
in boj proti diskriminaciji; ponovno 
poziva Komisijo, naj uvede vključevanje 
načela enakosti spolov v vse notranje in 
zunanje politike in dejavnosti Unije; 
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pozdravlja zavezo nove komisarke za 
enakost, da bo ustanovila projektno 
skupino za enakost z namenom 
oblikovanja presečnega pristopa k 
vključevanju načela enakosti spolov v vse 
politike EU; meni, da lahko tesnejši 
medinstitucionalni odnosi na področju 
vključevanja načela enakosti spolov 
prispevajo k razvoju politik EU, ki bodo 
upoštevale različnost spolov; zato poziva k 
strukturiranemu sodelovanju pri 
vključevanju načela enakosti spolov med 
vsemi institucionalnimi partnerji, kot so 
Komisija, Svet in Evropski inštitut za 
enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 361
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v izobraževalnih in 
zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem; ponavlja 
svoje stališče, pozive in priporočila, ki jih 
je predstavil in sprejel v svoji resoluciji z 
dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih 
pravic pri vključevanju Romov v EU: boj 
proti anticiganizmu 1a in resoluciji z dne 
12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 2020 in okrepitvi boja proti 
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anticiganizmu1b; zlasti poziva Komisijo, 
naj predlaga strateški okvir EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
za obdobje po letu 2020;
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0413
1b Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075

Or. en

Predlog spremembe 362
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem; odločno 
obsoja vse oblike ginekološkega in 
porodniškega nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 363
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 

7. zelo obsoja politiko, ki vključuje 
etnično segregacijo v zdravstvenih 
ustanovah, tudi porodnišnicah; poziva k 
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nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna 
pravna sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

učinkovitim in pravočasnim pravnim 
sredstvom za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali; obsoja vse vladne programe 
prisilne sterilizacije, kot je bil tisti na 
Švedskem med letoma 1934 in 1976.

Or. en

Predlog spremembe 364
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovita in pravočasna pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali;

Or. en

Predlog spremembe 365
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zelo obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj 

7. obsoja vse oblike spolnega nasilja 
nad ženskami, pohabljanje ženskih 
spolovil, prisilno prekinitev nosečnosti, 
prisilno sterilizacijo ali nadomestno 
materinstvo; obsoja etnično segregacijo 
Rominj v ginekoloških ambulantah in 
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zagotovijo učinkovita in pravočasna 
pravna sredstva za vse, ki so jih prisilno 
sterilizirali, vključno z ustanovitvijo 
učinkovitih odškodninskih shem;

porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične 
segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah;

Or. en

Predlog spremembe 366
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. obsoja dejstvo, da države članice 
ne zagotavljajo enakega dostopa do 
pravnega varstva in enakosti pred 
zakonom za pripadnike rasnim, 
jezikovnim, verskim manjšinam in 
etničnim manjšinam, kot so Romi, kar se 
kaže v čezmerni policijski obravnavi in 
kršitvah človekovih pravic, ki jih zagrešijo 
policisti, kot so nasilne racije, v katerih se 
povzročijo poškodbe in materialna škoda, 
ter zelo grdo ravnanje med pridržanjem, 
pa tudi nekaznovanost storilcev v primerih 
kaznivih dejanj, ki jih storijo policisti; 
obsoja tudi prakso držav članic, da se 
preganjajo zagovorniki človekovih pravic, 
ki pričajo proti policiji ali drugim 
organom;

Or. en

Predlog spremembe 367
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

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

7a. pozdravlja prelomno sodbo 
Evropskega sodišča v skupnem primeru 
junija 2018, v kateri je bilo pojasnjeno, da 
pojem „zakonec“ v smislu določb prava 
EU o pravici do prebivanja za državljane 
EU in njihove družinske člane vključuje 
zakonce istega spola; poziva države 
članice EU, ki istospolnih partnerskih ali 
zakonskih zvez ne priznavajo, naj 
spremenijo nacionalno zakonodajo tako, 
da bodo zagotovile pravni okvir za 
pravilno izvajanje sodbe Sodišča EU;

Or. en

Predlog spremembe 368
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da sta nasilje nad 
ženskami in nasilje na podlagi spola, tako 
fizično kot psihološko, razširjena in 
vplivata na ženske na vseh ravneh družbe, 
ne glede na starost, izobrazbo, dohodek, 
socialni položaj ali državo izvora ali 
prebivališča, in sta hkrati vzrok in 
posledica strukturnih neenakosti, s 
katerimi se srečujejo ženske na številnih 
področjih življenja;

Or. en

Predlog spremembe 369
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Svet, naj nemudoma konča 
postopek ratifikacije Istanbulske 
konvencije o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter boju proti 
njima s strani EU, in sicer na podlagi 
širokega pristopa brez kakršne koli 
omejitve;

Or. en

Predlog spremembe 370
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k novi strategiji za 
zdravstveno varstvo Romov in strategiji za 
Rome 2020, da bi odpravili diskriminacijo 
Rominj, vključno s hudimi kršitvami 
njihovih pravic na področju 
reproduktivnega in materinskega zdravja, 
katerim so izpostavljene v zdravstvenih 
ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 371
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. ponovno poziva EU in njene 
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države članice, naj se učinkovito borijo 
proti diskriminacijskemu ali nasilnemu 
ravnanju in odzivom zoper šolanje in 
vključevanje otrok, pripadnikov manjšin, 
zlasti migrantskih, begunskih ter romskih 
otrok, in sicer tako v obliki kazenskega 
pregona kot tudi v obliki spodbujanja 
vzajemnega razumevanja in socialne 
kohezije; poziva države članice, naj v 
rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in 
človekovih pravic, vključno z otrokovimi 
pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 372
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. ugotavlja, da je Agencija za 
temeljne pravice v zvezi s ciljem 
trajnostnega razvoja št. 5 leta 2014 
objavila prvo (in do sedaj edino) raziskavo 
o nasilju nad ženskami na ravni EU in da 
bodo vsi podatki za naslednjo raziskavo 
zbrani med letoma 2020 in 2022; 
spodbuja agencijo, naj pogosteje in redno 
objavlja to raziskavo ter izvaja druge 
raziskave v zvezi z diskriminacijo na 
podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 373
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel
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Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da se ženske soočajo z 
vsemi oblikami diskriminacije na podlagi 
spola na delovnih mestih v športu; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo 
svojo zavezo, da bodo te prakse končale;

Or. en

Predlog spremembe 374
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. izraža zaskrbljenost, ker šest držav 
članic EU – Bolgarija, Češka, Madžarska, 
Latvija, Litva in Slovaška – še ni 
ratificiralo Istanbulske konvencije;

Or. en

Predlog spremembe 375
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. ponovno izraža globoko 
zaskrbljenost zaradi števila ljudi brez 
državljanstva v EU, ki so v položaju, v 
katerem jim je v celoti odvzet dostop do 
socialnih, izobraževalnih in zdravstvenih 
storitev ter so odrinjeni na rob družbe; 
poziva države članice, naj odpravijo 
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apatridnost in zagotovijo, da bodo vsi 
uživali temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 376
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. obžaluje, da se povečuje število 
oseb LGBTI, ki pri različnih vidikih 
svojega življenja doživljajo ustrahovanje 
in nadlegovanje ter diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 377
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 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. odločno obsoja vse oblike 
diskriminacije oseb LGBTI ter njihovih 
temeljnih pravic, med drugim s strani 
javnih organov, pa tudi vse pogostejše 
napade in sovražni govor proti skupnosti 
LGBTI, do katerih prihaja zaradi 
homofobije in transfobije, ki se v EU 
trenutno povečujeta, tudi na strani države, 
državnih uradnikov, vlad na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter politikov;

Or. en
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Predlog spremembe 378
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. poudarja, da je nasilje na podlagi 
spola hkrati posledica in eden od razlogov 
za nespremenjene neenakosti med 
spoloma; ponovno poziva Komisijo, naj 
ustanovi evropsko nadzorno opazovalno 
skupino za področje nasilja na podlagi 
spola, ki bo imela točne in primerljive 
podatke;

Or. en

Predlog spremembe 379
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7e. poudarja, da je pohabljanje 
ženskih spolovil oblika nasilja na podlagi 
spola, za njegovo odpravo pa bi bilo treba 
obravnavati temeljne vzroke za neenakost 
spolov na ravni skupnosti, tudi spolne 
stereotipe in škodljive družbene norme; 
poudarja, da je za odpravo te škodljive 
prakse enako pomembno tudi 
vključevanje moških in dečkov v proces 
preoblikovanja odnosov med spoloma in 
sprememb vedenja ter v podpiranje 
vodilne vloge žensk in deklet in njihovo 
večje opolnomočenje; poudarja tudi, da je 
v odpravo pohabljanja ženskih spolovil 
pomembno vključiti tudi voditelje 
skupnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 380
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7e. poziva države članice, naj izvajajo 
ustrezne politike, da bodo lahko starejši v 
celoti uživali svoje socialne, politične in 
ekonomske pravice, in s tem preprečijo 
njihovo izključenost iz družbe, hkrati pa bi 
bilo tudi življenje v starosti, tako kot v 
drugih življenjskih obdobjih, opredeljeno 
z izbiro, nadzorom in samostojnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 381
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7f. odločno potrjuje vrednost 
Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju 
nasilja nad ženskami in v družini ter boju 
proti njemu (Istanbulska konvencija) kot 
prvega celovitega mednarodnega 
instrumenta za boj proti nasilju na 
podlagi spola; k zaključku ratifikacije 
Istanbulske konvencije poziva Svet in tiste 
države članice, ki tega še niso storile; 
ponovno opozarja države članice, da jih 
predlagani pristop EU h konvenciji ne 
odvezuje od ratifikacije in izvajanja 
Istanbulske konvencije na nacionalni 
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ravni; pozdravlja nedavno mnenje 
beneške komisije Sveta Evrope za 
Armenijo kot odlično orodje za pojasnitev 
in odpravo vseh napačnih predstav o 
Istanbulski konvenciji1a;
__________________
1a 
https://www.venice.coe.int/webforms/docu
ments/?pdf=CDL-AD(2019)018-e

Or. en

Predlog spremembe 382
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7f. opozarja, da je Konvencija OZN o 
pravicah invalidov pravno zavezujoča 
mednarodna pogodba, ki jo je podpisala 
in ratificirala EU, njen namen pa je 
zagotoviti enake možnosti pri dostopnosti, 
udeležbi, enakosti, zaposlovanju, 
izobraževanju in usposabljanju, socialni 
zaščiti, zdravstvu ter zunanjem delovanju 
EU; poziva države članice, naj izvajajo 
ustrezne politike, da bodo lahko invalidi v 
celoti uživali svoje socialne, politične in 
ekonomske pravice;

Or. en

Predlog spremembe 383
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

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

7g. opozarja, da je vključevanje načela 
enakosti spolov nepogrešljivo orodje za 
odpravo neenakosti, spodbujanje enakosti 
spolov in boj proti diskriminaciji; 
ponovno poziva Komisijo, naj uvede 
vključevanje načela enakosti spolov v vse 
politike in dejavnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 384
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7h. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo razpoložljivost in 
primerljivost kakovostnih in razčlenjenih 
podatkov, s čimer bi natančneje merili 
neenakosti in diskriminacijo; meni, da bi 
morala Agencija za temeljne pravice 
izvajati večje spremljanje diskriminacije v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 385
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo 
rasizem, ksenofobija, verska nestrpnost ali 

črtano
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predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 386
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. je zaskrbljen zaradi alarmantnega 
povečanja kaznivih dejanj iz sovraštva in 
sovražnega govora, ki jim botrujejo 
rasizem, ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika, na primer v etnični ali 
jezikovni manjšini; obsoja vse vrste 
primerov kaznivih dejanj iz sovraštva in 
sovražnega govora, ki se vsakodnevno 
dogajajo v EU in jih v nekaterih državah 
članicah dojemajo kot normalne, 
najostreje pa obsoja tudi vzpon skrajno 
desničarskih gibanj; ravno tako je 
zaskrbljen zaradi zmanjševanja pomena 
problematike sovražnega govora, ki ga je 
opaziti pri nekaterih politikih; poziva k 
ničelni toleranci do diskriminacije iz 
kakršnega koli razloga; poziva EU in 
države članice, naj okrepijo boj proti 
kaznivim dejanjem iz sovraštva ter 
diskriminatornim stališčem in ravnanju; 
poziva države članice, naj žrtvam kaznivih 
dejanj iz sovraštva zagotovijo posebno 
zaščito in podporo v skladu z Direktivo št. 
2012/29/EU o pravicah žrtev kaznivih 
dejanj v kazenskih postopkih; ugotavlja, 
da so nekatere države članice razširile 
zaščito za žrtve diskriminacije iz drugih 
razlogov pri izvajanju okvirnega sklepa 
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EU o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazensko-pravnimi sredstvi, ter take 
razširitve podpira; ponovno poziva 
Komisijo, naj po oceni učinka ponovno 
pregleda sedaj veljavni okvirni sklep ter 
vanj vključi spodbujanje sovraštva iz 
drugih razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 387
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. opozarja, da nasilje, ki mu 
botrujejo rasizem, ksenofobija, verska 
nestrpnost ali predsodki do invalidnosti, 
spolne usmerjenosti, spolne identitete, 
spolnih značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika, predstavlja kaznivo dejanje 
iz sovraštva; obsoja vse oblike rasizma, 
ksenofobije in diskriminacije ter vse 
primere kaznivih dejanj iz sovraštva in 
sovražnega govora v Evropi; svari pred 
njihovim vse večjim pojavljanjem in 
normalizacijo v več državah članicah, kar 
je posledica porasta skrajno desničarskih 
gibanj in retorike, vključno s širjenjem 
rasističnih, ksenofobnih in drugih oblik 
diskriminacijskega diskurza vladnih 
predstavnikov v nekaterih državah 
članicah, ta diskurz pa je usmerjen tudi 
proti osebam LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 388
Karlo Ressler
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika; poudarja, da so javno 
posvetovanje, razprava in svoboda medijev 
bistveni za delovanje demokratičnih 
družb; spodbuja EU in države članice, naj 
sprejmejo nadaljnje ukrepe za varstvo in 
zaščito svobode govora in združevanja, saj 
gre za temeljni pravici in osnovni načeli 
demokratičnih procesov;

Or. en

Predlog spremembe 389
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, vključno s sovražnim 
govorom na internetu, ki jim botrujejo 
rasizem, ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika; opozarja, da ženske 
predstavljajo skupino, ki potrebuje 
posebno zaščito pred sovražnim govorom 
na internetu;

Or. en
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Predlog spremembe 390
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. ob upoštevanju povečanja kaznivih 
dejanj iz sovraštva do lokalnih prebivalcev 
obsoja vse oblike kaznivih dejanj iz 
sovraštva in sovražni govor, ki jim 
botrujejo rasizem, povratni rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

Or. sv

Predlog spremembe 391
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika; ravno tako obsoja sovražni 
diskurz politikov;

Or. en

Predlog spremembe 392
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska ali politična nestrpnost 
ter predsodki do invalidnosti, spolnosti ali 
manjšinskega statusa posameznika;

Or. es

Predlog spremembe 393
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

8. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
in sovražni govor, ki jim botrujejo rasizem, 
islamizem, ksenofobija, verska nestrpnost 
ali predsodki do invalidnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnih 
značilnosti ali manjšinskega statusa 
posameznika;

Or. fr

Predlog spremembe 394
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) meni, da bi morale države članice 
razviti medsektorski pristop za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije otrok, ob 
upoštevanju njihove ranljivosti, zlasti 
invalidnih otrok, a ne samo njih, tudi 
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otrok migrantov, otrok iz migrantskih 
družin, otrok, ki so pripadniki manjšin, 
otrok iz verskih skupin, otrok LGBTI, 
otrok staršev LGBTI, otrok staršev 
samohranilcev, otrok brez državljanstva 
ali otrok brez dokumentov, ki so 
nesorazmerno izpostavljeni diskriminaciji, 
ki temelji na številnih razlogih, zato 
obravnava posebnih potreb teh otrok 
zahteva poseben pristop;

Or. fr

Predlog spremembe 395
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. želi spomniti, da v Evropski uniji 
prihaja do napadov na krščanske verske 
objekte ali objekte, povezane s krščansko 
veroizpovedjo, kot so cerkve, pokopališča, 
spomeniki in kipe; obsoja vse napade na 
kristjane in poziva k enaki obravnavi 
kristjanov v Evropi in po svetu;

Or. pl

Predlog spremembe 396
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj podpre svoj 
predlog direktive o enakem obravnavanju 
in spodbuja Svet, naj odpravi zastoj, ki je 
oviral sprejetje te direktive zadnjih deset 
let; poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo direktivo o rasni enakosti [1] in 
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direktivo o enakosti pri zaposlovanju [2]; 
poziva Komisijo, naj se dejavno bori proti 
segregaciji in diskriminaciji, tudi tako, da 
začne postopke za ugotavljanje kršitev v 
zvezi s tema direktivama in spodbuja 
učinkovito uporabo okvirnega sklepa EU 
o boju proti nekaterim oblikam in izrazom 
rasizma in ksenofobije s kazensko-
pravnimi sredstvi; želi spomniti, da 
morajo te ukrepe spremljati ustrezne 
nacionalne strategije; [1] Direktiva Sveta 
2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost in [2] 
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. 
novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu,

Or. en

Predlog spremembe 397
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, Josianne 
Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da bi morale države članice 
uvesti medsektorski pristop za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije, ki vpliva na 
otroke, ob upoštevanju njihove ranljivosti, 
zlasti, a ne samo invalidnih otrok, otrok 
migrantov, otrok iz migrantskih družin, 
otrok, pripadnikov manjšin, in otrok iz 
verskih skupin, otrok LGBTI, otrok 
staršev LGBTI, otrok brez državljanstva 
ali otrok brez dokumentov, ki so 
nesorazmerno izpostavljeni diskriminaciji, 
ki temelji na številnih razlogih, zato 
obravnava posebnih potreb teh otrok 
zahteva poseben pristop;
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Or. en

Predlog spremembe 398
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno izraža zaskrbljenost, ker 
je sovražni govor na spletu še vedno 
razširjeno in pereče vprašanje, kar še 
zlasti velja za sovražni govor proti 
ženskam in drugim manjšinskim 
skupinam; izraža zaskrbljenost, ker žrtve 
še vedno ne prijavljajo kaznivih dejanj iz 
sovraštva; spodbuja države članice, naj 
ustrezno izvajajo orodja za prijavljanje 
kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega 
govora ter zagotovijo temeljito preiskavo 
primerov kaznivih dejanj iz sovraštva ali 
sovražnega govora, hkrati pa zagotovijo 
pravico do svobode izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 399
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj sprejme vse 
potrebne zakonodajne in nezakonodajne 
ukrepe za zagotovitev popolne in 
učinkovite uporabe določb Konvencije o 
pravicah invalidov v Evropski uniji, zlasti 
za zagotovitev pravice invalidov do 
samostojnega življenja in vključevanja iz 
člena 19 Konvencije;

Or. en
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Predlog spremembe 400
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. želi spomniti države članice, da je 
njihova naloga zagotoviti, da se bodo 
kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni 
govor dejansko evidentirala, preiskovala, 
preganjala in se bo zanje sodilo; poziva 
Komisijo in Agencijo EU za temeljne 
pravice, naj nadaljujeta svoja 
prizadevanja za spremljanje kaznivih 
dejanj iz sovraštva in sovražnega govora v 
državah članicah ter redno poročata o 
primerih in težnjah;

Or. en

Predlog spremembe 401
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno poziva Komisijo, naj 
sprejme strategijo EU o LGBTI, kjer bodo 
upoštevane pretekle zahteve Parlamenta 
in ki bo omogočila stalnost in odločno 
nadaljevanje dela prejšnje Komisije s 
seznamom ukrepov za spodbujanje 
enakosti za osebe LGBTI;

Or. en



AM\1201210SL.docx 43/149 PE648.415v03-00

SL

Predlog spremembe 402
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj upošteva vidik 
načela enakosti spolov v evropskem 
semestru z vključitvijo vidika spolov v 
letni pregled rasti in v proces oblikovanja 
priporočil za posamezne države;

Or. en

Predlog spremembe 403
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Caterina Chinnici, Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. izraža zaskrbljenost, ker žrtve ne 
prijavljajo kaznivih dejanj iz sovraštva 
zaradi nezadostnih varoval in ker organi v 
državah članicah ne opravljajo ustreznih 
preiskav in ne zagotavljajo obsodb za ta 
kazniva dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 404
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je globoko zaskrbljen zaradi vse 
večje ksenofobije in različnih oblik 
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rasizma, kot so islamofobija, afrofobija, 
anticiganstvo in antisemitizem, ki v 
državah članicah postajajo običajni;

Or. en

Predlog spremembe 405
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj obeležijo 
spomin na žrtve holokavsta nad Romi in 
2. avgust razglasijo za dan spomina na 
žrtve holokavsta nad Romi;

Or. en

Predlog spremembe 406
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Rasizem, ksenofobija in s tem povezana 
nestrpnost:

Or. en

Predlog spremembe 407
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

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

8b. obsoja, da v številnih državah 
članicah še vedno obstajajo sovražni 
govor, kazniva dejanja iz sovraštva, 
segregacija in diskriminacija Romov, tudi 
segregacija romskih otrok v šolah, 
diskriminacija v stanovanjskem sektorju, 
pri dostopu do zdravstvenega varstva in 
zaposlovanja; je močno zaskrbljen zaradi 
dejstva, da nekatere vlade in politične 
stranke iščejo politično korist v 
spodbujanju sovraštva in diskriminacije 
Romov; poziva Komisijo, naj pospeši 
postopke za ugotavljanje kršitev na tem 
področju, zlasti v zvezi z ločevanjem 
romskih otrok v šolah; izraža 
zaskrbljenost, ker v obdobju 2018–2019 ni 
bilo večjega napredka pri uresničevanju 
ciljev iz nacionalnih strategij vključevanja 
Romov; poudarja, da sredstva evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov 
pogosto povečajo razlike med romskim in 
neromskim prebivalstvom in poziva 
Komisijo, naj sredstva evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov 
poveže z izvrševanjem nacionalnih 
strategij vključevanja Romov, da bi 
okrepili kohezijo in učinkovito zmanjšali 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 408
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da je treba odpraviti 
ovire na podlagi spola pri dostopu do 
pravnega varstva v državah članicah, tako 
z družbenega in gospodarskega kot s 
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pravnega ali postopkovnega vidika, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj si 
prizadevajo za njihovo odpravo; poziva 
države članice, naj v celoti izvajajo 
direktivo o pravicah žrtev, da bi zagotovile 
ozaveščenost o pravicah ter da bo dostop 
do ustreznih podpornih storitev in 
učinkovitih pravnih instrumentov na voljo 
vsem žrtvam kaznivih dejanj; poudarja, da 
je dostop do sodnega varstva ključno 
vprašanje za ženske, ki so žrtve nasilja na 
podlagi spola, in da so med žrtvami 
migrantke brez dokumentov v dvojno 
ranljivem položaju, saj morda ne želijo 
prijaviti kršitev policiji;

Or. en

Predlog spremembe 409
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. je zelo zaskrbljen, ker so se v več 
državah članicah okrepila gibanja proti 
enakosti spolov in proti osebam LGBTI+; 
poudarja, da je namen teh gibanj 
nasprotovati uveljavljenim temeljnim 
pravicam ter blokirati in odpraviti zakone 
in politike za zaščito pravic državljanov, 
zlasti tistih v najbolj ranljivem položaju, 
pred kaznivimi dejanji iz sovraštva in 
diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 410
Maria Walsh

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

8b. opozarja, da so osebe LGBTI + 
žrtve diskriminacije v različnih 
življenjskih obdobjih; poudarja, da 
morajo države članice prispevati k boju 
proti diskriminaciji od zgodnje mladosti, 
tudi z osredotočanjem na ustrahovanju 
oseb LGBTI + v šolah, da bi zagotovili 
njihovo pravico do duševnega in telesnega 
zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 411
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva k izvajanju zakonodaje in 
strožjim sankcijam za kakršno koli 
diskriminacijo na podlagi rase, etničnega 
ali socialnega porekla, vere ali 
prepričanja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, invalidnosti, starosti, spola, 
spolnega izražanja, spolne identitete, 
spolne usmerjenosti, statusa stalnega 
prebivališča ali zdravstvenega stanja;

Or. en

Predlog spremembe 412
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. obsoja kazniva dejanja iz sovraštva 
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in sovražni govor, ki jim botrujejo 
rasizem, ksenofobija, verska nestrpnost ali 
predsodki do političnega ali drugega 
mnenja posameznika, pristranskost do 
invalidnosti, spolne usmerjenosti, spolne 
identitete, spolnih značilnosti ali 
manjšinskega statusa posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 413
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter 
Vitanov (Petar Vitanov), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. je globoko zaskrbljen zaradi 
nazadovanja na področju pravic in 
odnosov do oseb LGBTI in zaradi 
močnega porasta sovražnega govora, ki 
ga pogosto uporabljajo javne osebnosti; 
odločno obsoja retoriko proti LGBTI in 
razglasitev „območij brez LGBT“ ali 
„območij brez ideologije LGBT“;

Or. en

Predlog spremembe 414
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva institucije EU in države 
članice, naj spremljajo upoštevanje 
priporočil, ki jih je Evropski parlament 
dal v svoji resoluciji z dne 8. februarja 
2019 o pravicah interseksualnih oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 415
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovito izvrševanje direktive 
o rasni enakosti (Direktiva 2000/43/ES) v 
praksi in naj zagotovijo učinkovito 
izvrševanje okvirne direktive o rasizmu in 
ksenofobiji v praksi, da bodo odpravile 
trajno afrofobijo, anticiganizem, 
antisemitizem, islamofobijo; poudarja, da 
bi morale države članice pripraviti ali 
pregledati nacionalne strategije 
vključevanja, da bi vse ljudi opolnomočili 
za učinkovito sodelovanje v družbenem, 
gospodarskem, političnem in kulturnem 
življenju;

Or. en

Predlog spremembe 416
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. je izjemno zaskrbljen, ker so kljub 
prepovedi spodbujanja fašizma v 
nacionalni zakonodaji več držav članic 
neofašistična gibanja v nekaterih državah 
članicah postala vidnejša pri svoji uporabi 
fašističnih simbolov in retorike; je zelo 
zaskrbljen zaradi vse večje normalizacije 
fašizma po vsej EU; poziva države članice, 
naj uvedejo učinkovito prepoved 
neofašističnih in neonacističnih skupin 
ter vseh drugih ustanov ali združenj, ki 
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poveličujejo in častijo nacizem in fašizem;

Or. en

Predlog spremembe 417
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poudarja, da se lahko temeljne 
pravice pripadnikov skupnosti LGBTI 
ustrezno zaščitijo le, če imajo te osebe 
dostop do pravnih institutov, kot so 
zunajzakonska skupnost, registrirana 
partnerska skupnost in zakonska zveza; 
pozdravlja napredek, ki so ga naredile 
številne države članice pri zagotavljanju 
dostopa do teh institutov ter poziva druge 
države članice, naj razmislijo o izvajanju 
teh sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 418
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. ugotavlja, da je vključevanje vidika 
spola v proračun ena od ključnih 
razsežnosti strategije vključevanja načela 
enakosti spolov; poudarja, da mora 
vključevanje vidika spola v proračun 
postati sestavni del proračunskega 
postopka, tudi v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; poudarja svoj poziv, da 
se v uredbo o naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodata klavzula o 
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vključevanju vidika spola v proračun in 
določba, da se zagotovi vmesni pregled, 
pri katerem se upošteva vidik spola;

Or. en

Predlog spremembe 419
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva institucije EU in države 
članice, naj spremljajo upoštevanje 
priporočil, ki jih je Evropski parlament 
dal v svoji resoluciji z dne 26. marca 2019 
temeljnih pravicah oseb afriškega porekla 
v Evropi; poziva zlasti nacionalne organe, 
naj razvijejo politike in ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in rasnemu profiliranju;

Or. en

Predlog spremembe 420
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da naraščajo sovražni 
govor in zločini iz sovraštva, ki jih podžiga 
nestrpnost skrajno desničarskega in 
skrajno levičarskega ekstremizma, in da 
jih je treba obravnavati;

Or. en
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Predlog spremembe 421
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. poudarja potrebo po ciljno 
usmerjenih politikah s presečnim 
pristopom za zagotavljanje temeljnih 
pravic ranljivih skupin, ki se soočajo z 
večplastno diskriminacijo, kot so ženskem 
invalidi, begunci, prosilci za azil in 
migranti, pripadniki verskih, jezikovnih in 
etničnih manjšin, kot so Romi, osebe 
LGBTI+, otroci, starejši in ljudje iz 
družbenoekonomsko prikrajšanih okolij;

Or. en

Predlog spremembe 422
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. poziva k sprejetju predlagane 
direktive o enakem obravnavanju iz leta 
2008, ki še 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

Predlog spremembe 423
Pernando Barrena Arza, Malin Björk
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Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. ponovno poziva Svet, naj nujno 
zaključi ratifikacijo Istanbulske 
konvencije v imenu EU na podlagi 
širokega pristopa brez omejitev ter naj vse 
države članice poziva k njeni ratifikaciji; 
želi opomniti, da morajo Istanbulsko 
konvencijo kljub pristopu EU k tej 
konvenciji ratificirati tudi države članice;

Or. en

Predlog spremembe 424
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. pozdravlja prizadevanja številnih 
držav članic za varstvo pravic naših 
skupnosti LGBTI +; spodbuja države 
članice, naj državljane LGBTI+ dobro 
obveščajo o njihovih pravicah ter si v zvezi 
s tem še naprej izmenjujejo najboljše 
prakse; obsoja vse zdravstvene prakse, ki 
jasno kršijo temeljne pravice transspolnih 
in interseksualnih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 425
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

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

8c. obsoja normalizacijo sovražnega 
govora, ki ga spodbujajo ali podpirajo 
oblasti, politične stranke ali politični 
voditelji in o katerem se poroča v 
družbenih medijih, ki ogroža evropske 
vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 426
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. poziva države članice, naj v celoti 
spoštujejo svoje obveznosti iz 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, 
Konvencije o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in Konvencije OZN o 
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 427
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva Svet, naj nemudoma sprosti 
predlagano direktivo o enakem 
obravnavanju po enajstih letih zastoja, da 
bi odpravili sedanjo vrzel na področju 
zaščite v pravnem okviru EU glede 
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nediskriminacije na podlagi starosti, 
invalidnosti, vere ali prepričanja ali 
spolne usmerjenosti na ključnih področjih 
življenja, kot so socialna zaščita, 
izobraževanje in dostop do blaga in 
storitev, ter naj zagotovi, da EU ne bo 
vodila umetne hierarhije razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 428
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita realističen proračun, ki bo 
omogočal učinkovit boj proti 
diskriminaciji in neenakostih iz različnih 
razlogov, spodbujal enako obravnavo in 
podprl žrtve diskriminacije; ponavlja, da 
bi bilo treba za prihodnje dejavnosti 
Agencije za temeljne pravice nameniti 
zadostna proračunska sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 429
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva EU, naj izvaja Aarhuško 
konvencijo, ki povezuje okoljske pravice 
in človekove pravice; poziva k sprejetju 
okoljske uredbe, ki bo v enaki meri 
koristila vsem delom družbe in 
obravnavala rasizem v okolju, ki je v 
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nasprotju z mednarodno priznanimi 
človekovimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 430
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. pri tem poziva Komisijo, naj 
predlaga prenovitev okvirnega sklepa 
Sveta o boju proti nekaterim oblikam in 
izrazom rasizma in ksenofobije s 
kazenskopravnimi sredstvi, da bodo 
vključene druge oblike kaznivih dejanj 
zaradi predsodkov;

Or. en

Predlog spremembe 431
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj se osredotočijo na 
ukrepe za boj proti anticiganizmu v 
strateškem okviru EU za Rome po letu 
2020, skupaj s poudarkom na ukrepih za 
vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 432
Diana Riba i Giner
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. ponovno poziva Komisijo, naj 
sprejme strategijo EU o LGBTI, kjer bodo 
upoštevane pretekle zahteve Parlamenta 
in ki bo omogočila stalnost in odločno 
nadaljevanje dela prejšnje Komisije s 
seznamom ukrepov za spodbujanje 
enakosti za osebe LGBTI; poziva 
Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe 
za zagotovitev prostega gibanja vseh 
družin, vključno z družinami oseb LGBTI, 
v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v 
zadevi Coman1a junija 2018; poziva 
države članice, naj sprejmejo zakonodajo 
za enakovredno priznanje istospolnih 
porok in partnerstev, da bi zagotovili 
polno spoštovanje pravice do zasebnega in 
družinskega življenja brez diskriminacije;
__________________
1a C-673/16 – Coman in drugi, sodba 
Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 

Or. en

Predlog spremembe 433
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. meni, da je treba posebno 
pozornost nameniti pogojem in pravicam 
oseb, ki se znajdejo v preseku razlogov za 
diskriminacijo v EU, zlasti ženskam, 
rasnim, etničnim in verskim manjšinam, 
migrantom, osebam LGBTI, osebam s 
telesnimi in duševnimi motnjami ter 
žrtvam zlorabe oziroma sodobnega 
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suženjstva; opozarja, da se morajo EU in 
države članice aktivirati na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 434
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. poziva Unijo in njene države 
članice, naj v celoti izvajajo Konvencijo 
Organizacije združenih narodov o 
pravicah invalidov in njen izbirni 
protokol; opozarja, da so invalidne ženske 
in deklice zlasti izpostavljene različnim 
oblikam diskriminacije in zato ne morejo 
v celoti uveljavljati svojih temeljnih pravic 
enako kot drugi;

Or. en

Predlog spremembe 435
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. ponovno poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno začneta in nato skleneta 
pogajanja o predlogu direktive o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne 
glede na vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost;

Or. en
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Predlog spremembe 436
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 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. vztraja, da je treba žrtve 
spodbujati, naj prijavijo kazniva dejanja iz 
sovraštva ali primere diskriminacije, ter 
jim zagotoviti ustrezno zaščito in podporo;

Or. en

Predlog spremembe 437
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 8 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8g. obsoja dejstvo, da države članice 
ne zagotavljajo enakega dostopa do 
pravnega varstva in enakosti pred 
zakonom za pripadnike rasnih, etničnih in 
verskih manjšin, kar se kaže v čezmerni 
policijski obravnavi in kršitvah človekovih 
pravic, ki jih zagrešijo policisti, kot so 
nasilne racije, v katerih se povzročijo 
poškodbe in materialna škoda, ter zelo 
grdo ravnanje med pridržanjem, pa tudi 
nekaznovanost storilcev v primerih 
kaznivih dejanj, ki jih storijo policisti; 
obsoja tudi prakso držav članic, da se 
preganjajo zagovorniki človekovih pravic, 
ki pričajo proti policiji ali drugim 
organom;

Or. en
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Predlog spremembe 438
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8g. poudarja, da bi se morale EU in 
njene države članice učinkovito boriti 
proti diskriminacijskemu ali nasilnemu 
ravnanju in odzivom zoper šolanje in 
vključevanje otrok, pripadnikov manjšin, 
zlasti migrantskih in begunskih ter 
romskih otrok, in sicer tako v obliki 
kazenskega pregona kot tudi v obliki 
spodbujanja vzajemnega razumevanja in 
socialne kohezije; poziva države članice, 
naj v rednih učnih načrtih strukturno 
obravnavajo spoštovanje raznolikosti, 
medkulturnega razumevanja in 
človekovih pravic, vključno z otrokovimi 
pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 439
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8g. priznava pomembno vlogo civilne 
družbe in nevladnih organizacij pri 
varstvu temeljnih pravic, boju proti 
diskriminaciji in spodbujanju pravic 
manjšin; spodbuja Komisijo in države 
članice, naj poskrbijo za zadostno 
financiranje in podporo teh organizacij;

Or. en
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Predlog spremembe 440
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8g. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo pravice žensk in 
pravice oseb LGBTI+ zaščitene in 
priznane kot načela enakosti, ki so 
nedeljiv del demokracije in pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 441
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8h. obsoja dejstvo, da države članice 
ne zagotavljajo enakega dostopa do 
pravnega varstva in enakosti pred 
zakonom za pripadnike rasnih, etničnih in 
verskih manjšin, kar se kaže v čezmerni 
policijski obravnavi in kršitvah človekovih 
pravic, ki jih zagrešijo policisti, kot so 
nasilne racije, v katerih se povzročijo 
poškodbe in materialna škoda, ter zelo 
grdo ravnanje med pridržanjem, pa tudi 
nekaznovanost storilcev v primerih 
kaznivih dejanj, ki jih storijo policisti; 
obsoja tudi prakso držav članic, da se 
preganjajo zagovorniki človekovih pravic, 
ki pričajo proti policiji ali drugim 
organom;

Or. en
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Predlog spremembe 442
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8h. ugotavlja, da je agencija maja 
2019 po sedmih letih znova začela izvajati 
drugo vseevropsko raziskavo o LGBTI, 
katere namen je zbrati izkušnje 
diskriminacije in kaznivih dejanj iz 
sovraštva do lezbijk, gejev, biseksualnih, 
transspolnih in interseksualnih oseb v 
EU, Severni Makedoniji in Srbiji, pa tudi 
njihovo mnenje in izzive, s katerimi se 
soočajo; poziva Agencijo za temeljne 
pravice, naj objavi rezultate raziskave v 
letu 2020 in zagotovi, da se bo raziskava v 
prihodnje izvajala pogosteje in redno;

Or. en

Predlog spremembe 443
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8h. ponovno opozarja na resolucijo z 
dne 13. novembra 2018 o minimalnih 
standardih za manjšine v EU, ponovno 
poziva Komisijo, naj pripravi skupni okvir 
minimalnih standardov EU za varstvo 
manjšin, ki bo vseboval merljive mejnike 
in redno poročanje;

Or. en
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Predlog spremembe 444
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8i. poziva vse države članice, naj se 
lotijo težave neprijavljanja kaznivih dejanj 
iz sovraštva s strani žrtev zaradi 
neustreznih varoval in dejstva, da organi v 
državah članicah ne opravljajo ustreznih 
preiskav in ne zagotavljajo obsodb za ta 
kazniva dejanja; poudarja, da je Evropsko 
sodišče za človekove pravice že razsodilo o 
taki kršitvi pravic, in sicer v sodbi z dne 
11. decembra 2018, v kateri je ugotovilo, 
da je Slovaška kršila člen 14 Evropske 
konvencije o človekovih pravicah (ki 
prepoveduje diskriminacijo pri varstvu 
človekovih pravic), v povezavi s členom 2 
(pravica do življenja), ko slovaški organi 
niso preiskali morebitnih rasističnih 
nagibov za streljanje na Roma iz mesta 
Hurbanovo s strani policista, ki ni bil v 
službi, in niso ustrezno preganjale 
morilca1a;
__________________
1a http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
188265

Or. en

Predlog spremembe 445
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8i. poudarja potrebo po ciljno 
usmerjenih politikah s presečnim 
pristopom za zagotavljanje temeljnih 
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pravic ranljivih žensk, ki se soočajo z 
večplastno diskriminacijo, kot so begunke, 
prosilke za azil in migrantke, pripadnice 
verskih in narodnostnih manjšin, ženske 
LGBTI+, starejše ženske in invalidke;

Or. en

Predlog spremembe 446
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8j. je zelo zaskrbljen, ker so se v 
zadnjih letih v več državah članicah 
okrepila gibanja proti enakosti spolov in 
proti osebam LGBTI+; poudarja, da je 
namen teh gibanj nasprotovati 
uveljavljenim temeljnim pravicam, ki se 
nanašajo na enakost spolov, ter blokirati 
in odpraviti zakone in politike za zaščito 
pravic žensk in zaščito oseb LGBTI + pred 
kaznivimi dejanji iz sovraštva in 
diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 447
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8j. poziva Evropsko komisijo, naj bo 
za zgled pri spodbujanju pravic manjšin 
ter spremeni svojo strategijo za 
raznolikost in vključevanje tako, da 
vključi posebne ukrepe v zvezi z raso, 
narodnostjo ter vero ali prepričanjem za 
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večjo raznolikost delovnih mest v EU;

Or. en

Predlog spremembe 448
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8k. ponovno poziva Komisijo, naj 
sprejme strategijo EU o LGBTI+, kjer 
bodo upoštevane pretekle zahteve 
Parlamenta in ki bo omogočila 
kontinuiteto in odločno nadaljevanje dela 
s seznama ukrepov prejšnje Komisije za 
spodbujanje enakosti za osebe LGBTI+;

Or. en

Predlog spremembe 449
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 l (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8l. ugotavlja, da so najbolj ranljive 
ženske pripadnice manjšin, tudi glede na 
njihovo spolno usmerjenost in spolno 
identiteto ter narodnostno in versko 
pripadnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe 
za boj proti sovražnemu govoru, 
usmerjenemu proti tem ranljivim 
skupinam;

Or. en
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Predlog spremembe 450
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 m (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8m. poziva Komisijo in države članice, 
naj obveščajo in krepijo ozaveščenost o 
pomenu in koristih varovanja pravic 
žensk in enakosti spolov ter odpravljanja 
stereotipov o spolih za družbo ter naj še 
naprej podpirajo razvoj in širjenje 
raziskav in informacij o pravicah žensk, ki 
temeljijo na dokazih;

Or. en

Predlog spremembe 451
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 n (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8n. se zavezuje, da bo predlagal 
ukrepe za doseganje uravnotežene 
zastopanosti spolov v institucijah EU v 
okviru prihajajoče konference o 
prihodnosti Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 452
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Podnaslov 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboščine Svoboda izražanja, obveščanja in 
združevanja ter svoboda medijev

Or. en

Predlog spremembe 453
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Svoboščine Svoboščine in varnost

Or. en

Predlog spremembe 454
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. ponovno opozarja na člen 11 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ki vsem zagotavlja pravico do 
svobode izražanja, ki vključuje svobodo 
mnenja ter sprejemanja in širjenja 
informacij in idej brez vmešavanja javnih 
organov in ne glede na državne meje; 
ponovno opozarja, da člen 12 Listine EU 
o temeljnih pravicah določa, da ima 
vsakdo pravico do mirnega zbiranja in 
združevanja na vseh ravneh, zlasti na 
področju političnih, sindikalnih in 
državljanskih zadev; poudarja, da so te 
pravice temelj demokracije, saj prispevajo 
k kakovostni javni razpravi, pluralnosti in 
državljanski udeležbi v demokratičnih 
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procesih;

Or. en

Predlog spremembe 455
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obsoja poskuse vlad, da bi utišale 
medije, ki jih kritizirajo, ali da bi 
odpravile medijsko svobodo in pluralnost, 
tudi na prefinjene načine, ki običajno ne 
privedejo do opozoril v platformi Sveta 
Evrope za zaščito novinarstva in varnost 
novinarjev, na primer tako, da člani vlade 
in njihovi „prijatelji“ kupijo komercialne 
medijske hiše, pa tudi s podreditvijo 
javnih medijskih hiš, da delujejo v 
strankarskem interesu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 456
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obsoja poskuse vlad, da bi utišale 
medije, ki jih kritizirajo, ali da bi 
odpravile medijsko svobodo in pluralnost, 
tudi na prefinjene načine, ki običajno ne 
privedejo do opozoril v platformi Sveta 
Evrope za zaščito novinarstva in varnost 
novinarjev, na primer tako, da člani vlade 
in njihovi „prijatelji“ kupijo komercialne 
medijske hiše, pa tudi s podreditvijo javnih 
medijskih hiš, da delujejo v strankarskem 

9. poziva države članice, naj zaščitijo 
in oblikujejo dinamičen, neodvisen, 
pluralen in svoboden medijski sektor; v 
zvezi s tem obsoja vse ukrepe, ki so 
namenjeni utišanju kritičnih medijev in 
spodkopavanju medijske svobode in 
pluralnosti, tudi na prefinjene načine, ki 
običajno ne privedejo do opozoril v 
platformi Sveta Evrope za zaščito 
novinarstva in varnost novinarjev; obsoja 



AM\1201210SL.docx 69/149 PE648.415v03-00

SL

interesu; prakse, s katerimi se komercialne 
medijske hiše združujejo v rokah 
simpatizerjev vlade in tako ustvarjajo 
organe pod nadzorom oblasti, ki 
združujejo velike dele medijskega okolja v 
državi; poziva Evropsko komisijo, naj 
preuči skladnost teh praks s 
konkurenčnim pravom in po potrebi 
ukrepa; obsoja podreditev javnih 
medijskih hiš, da delujejo v strankarskem 
interesu; poziva države članice, naj 
zagotovijo najvišjo možno raven 
neodvisnosti svojih medijskih organov, in 
poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da 
nacionalni organi za medije pravno in 
dejansko izpolnjujejo zahteve EU glede 
neodvisnosti;

Or. en

Predlog spremembe 457
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obsoja poskuse vlad, da bi utišale 
medije, ki jih kritizirajo, ali da bi odpravile 
medijsko svobodo in pluralnost, tudi na 
prefinjene načine, ki običajno ne 
privedejo do opozoril v platformi Sveta 
Evrope za zaščito novinarstva in varnost 
novinarjev, na primer tako, da člani vlade 
in njihovi „prijatelji“ kupijo komercialne 
medijske hiše, pa tudi s podreditvijo 
javnih medijskih hiš, da delujejo v 
strankarskem interesu;

9. obsoja poskuse vlad, da bi utišale 
medije, ki jih kritizirajo, ali da bi odpravile 
medijsko svobodo in pluralnost; poudarja, 
da se je treba upreti samovoljnosti velikih 
tehnoloških podjetij pri omejevanju 
spletnih vsebin, kar resno ogroža svobodo 
govora; poziva Komisijo, naj sprejme vse 
ukrepe, ki so potrebni za boj proti temu 
pojavu;

Or. en

Predlog spremembe 458
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja na temeljno vlogo 
preiskovalnega novinarstva kot varuha 
demokratične družbe, ki krepi javni 
nadzor nad političnimi akterji, tudi na 
področju korupcije; obsoja nadaljevanje 
in povečanje nasilja nad novinarji, 
groženj novinarjem in njihovega 
ustrahovanja v številnih državah članicah, 
kar pogosto vodi v samocenzuro in ogroža 
pravico državljanov do obveščenosti; 
poziva organe preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih dejanj, naj 
okrepijo prizadevanja za preprečevanje 
tovrstnega nasilja, groženj in 
ustrahovanja; poziva EU in države 
članice, naj nujno sprejmejo potrebne 
pravne in politične ukrepe za vzpostavitev 
varnega okolja za delovanje novinarjev, in 
naj vzpostavijo stalni program in 
financiranje za podporo preiskovalnemu 
novinarstvu v EU; je zelo zaskrbljen, ker 
so preiskave umorov novinarjev v EU zelo 
počasne; poziva organe kazenskega 
pregona v teh državah članicah, naj nujno 
okrepijo prizadevanja, da bi dosegli 
pomembne rezultate v teh primerih;

Or. en

Predlog spremembe 459
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je zelo zaskrbljen zaradi številnih 
poročil o grožnjah novinarjem in napadih 
nanje po vsej EU, zlasti ko poročajo o 
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demonstracijah; ponovno opozarja, da je 
zagotavljanje popolnega spoštovanja 
svobode izražanja, ki vključuje pravico do 
prejemanja in širjenja informacij, 
ključnega pomena v demokratičnih 
družbah; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo ukrepe za 
zagotavljanje varnosti vseh novinarjev, 
zlasti med demonstracijami; poziva 
Evropsko komisijo, naj sprejme celovit 
sklop ukrepov, da se preprečijo strateške 
tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti, 
zaščitijo temeljne svoboščine novinarjev 
in zaposlenih v medijih, pa tudi 
akademikov, sindikalistov, aktivistov, 
organizacij civilne družbe in posameznih 
državljanov, vključno z zagovorniki 
človekovih pravic, zoper katere potekajo 
takšne tožbe;

Or. en

Predlog spremembe 460
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. obsoja napade na svobodo medijev 
in svobodo izražanja v EU; opozarja na 
delo preiskovalnih novinarjev, kot sta bila 
Daphne Caruana Galizia in Jan Kučiak, 
ki sta bila brutalno umorjena, ker sta 
preiskovala korupcijo v malteški in 
slovaški vladi, goljufije pri uporabi 
evropskih sredstev in infiltracijo 
organiziranega kriminala v najvišje 
državne organe; opozarja, da je treba 
zagotoviti svobodo izražanja, pluralnost 
medijev in ključno vlogo, ki jo ima 
neodvisno novinarstvo v demokraciji; v 
zvezi s tem poziva Evropsko komisijo, naj 
zagotovi zadostna sredstva za podporo 
preiskovalnemu in neodvisnemu 
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novinarstvu v Uniji; 

Or. it

Predlog spremembe 461
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. izraža zaskrbljenost zaradi vse 
večjih oblik rasizma in ksenofobije na 
spletu in zunaj njega; obsoja vse oblike 
kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega 
govora, ki jim botrujejo rasizem, 
ksenofobija, antisemitizem in druge oblike 
verske nestrpnosti ali predsodki do 
invalidnosti, spolne usmerjenosti, spolne 
identitete ali manjšinskega statusa; 
poudarja, da svoboda veroizpovedi in 
prepričanja vključuje svobodo izražanja 
verskih prepričanj v javnosti; poziva 
države članice, naj varujejo svobodo misli, 
vesti, veroizpovedi ali prepričanja; 
poudarja, da je treba učinkovito izvajati 
smernice EU o spodbujanju in varstvu 
svobode veroizpovedi ali prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 462
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je treba v skladu s 
členom 13 Listine o temeljnih pravicah 
nujno zagotoviti, da se umetnost, 
znanstveno raziskovanje in akademska 
svoboda ne omejijo; obsoja vse poskuse, 
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da bi to pravico kršili; je zaskrbljen zaradi 
nazadovanja svobode umetnosti in 
znanosti v Evropi; obsoja stopnjevanje 
pritiska na akademsko svobodo in 
institucionalno avtonomijo; obsoja 
cenzuro umetniškega izražanja in 
ustvarjanja ter poskuse vlad, da bi omejile 
neodvisnost kulturnih ustanov;

Or. en

Predlog spremembe 463
Ramona Strugariu, Maite Pagazaurtundúa

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. zahteva od Komisije, da predstavi 
predlog za trdne in obsežne mehanizme za 
zaščito in okrepitev svobode govora in 
svobode medijev ter povečanje varstva 
novinarjev, vključno s povečanjem 
preglednosti lastništva medijev, sprejetjem 
vseevropske direktive proti strateškim 
tožbam za onemogočanje udeležbe 
javnosti, vzpostavitvijo stalnega sklada EU 
za preiskovalne novinarje in vzpostavitvijo 
mehanizma za hitro odzivanje za ogrožene 
novinarje;

Or. en

Predlog spremembe 464
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je 
protidiskriminacijska zakonodaja še 
vedno ključni element vsake strategije za 
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preprečevanje radikalizacije in 
omogočanje deradikalizacije tistih, ki so 
že člani ekstremističnih organizacij; 
ponavlja, da morajo države članice s 
stalno podporo Komisije izboljšati 
prizadevanja za preprečevanje 
radikalizacije in nasilnega ekstremizma s 
spodbujanjem evropskih vrednot, strpnosti 
in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 465
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da je svoboda izražanja, 
obveščanja in medijev temeljni pogoj za 
zagotovitev demokracije in pravne države; 
ostro obsoja nasilje, pritiske ali grožnje, ki 
so jim izpostavljeni novinarji in mediji, 
tudi v zvezi z razkritjem informacij o 
kršitvah temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 466
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja pravno in legitimno 
naravo operacij za ohranjanje javnega 
reda, vključno z uporabo nesmrtonosnega 
orožja, kadar se varnostne sile soočajo z 
nasilnimi protestniki in napadi, ki 
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ogrožajo ljudi in imetje;

Or. fr

Predlog spremembe 467
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva javne institucije, naj 
preprečijo in kaznujejo napade na 
novinarje pri opravljanju njihovega dela 
zaradi jezika, medijev ali uredniške 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 468
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. želi spomniti, da ima v skladu s 
členom 11 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah vsakdo pravico do 
svobodnega izražanja, ki vključuje 
svobodo mnenja ter sprejemanja in 
širjenja vesti ali idej brez vmešavanja 
javnih organov in ne glede na državne 
meje, prav tako pa se spoštujeta svoboda 
in pluralnost medijev; je zelo zaskrbljen, 
ker nekatere vlade poskušajo omejiti 
svobodo in pluralnost medijev, da bi 
delovali v njihovem strankarskem 
interesu, kar izkrivlja demokratični 
proces; ostro obsoja nasilje, pritiske ali 
grožnje, ki so jim izpostavljeni novinarji 
in mediji, tudi v zvezi z razkritjem 
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informacij o kršitvah temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 469
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. želi spomniti na temeljno vlogo 
žvižgačev pri dajanju informacij javnega 
interesa na voljo in pri spodbujanju 
preglednosti javnih in zasebnih subjektov; 
poziva države članice, naj v nacionalno 
zakonodajo nemudoma v celoti prenesejo 
določbe Direktive (EU) 2019/1937 o 
zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 
Unije, da bi čim bolj povečale njene 
učinke, takoj ko bo začela veljati; poziva 
države članice, naj dopolnijo te ukrepe, da 
se zaščitijo žvižgači v primerih, ko 
prijavijo kršitve, ki ne spadajo na področje 
uporabe prava EU;

Or. en

Predlog spremembe 470
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. je zaskrbljen, ker bi lahko bile 
lažne novice nevarne za svobodo govora 
in izražanja ter neodvisnost medijev, pri 
čemer poudarja, da utegne njihovo 
širjenje negativno vplivati na kakovost 
politične razprave in informirano 
udeležbo državljanov v demokratični 
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družbi; poziva Komisijo, naj izvaja ukrepe 
za preprečevanje teh praks ter za 
zagotovitev varstva podatkov, preglednosti 
in kibernetske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 471
Karlo Ressler, Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da se politike EU za 
nediskriminacijo ne bi smele osredotočati 
le na diskriminacijo med verami, ampak 
na primere, ko je diskriminacija ciljno 
usmerjena na posameznika zaradi njegove 
vere ali pripadnosti določeni veri in je 
posameznik diskriminiran, ker veruje ali 
se želi versko udejstvovati, tudi na 
delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 472
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. opozarja, da je grožnja, ki jo 
predstavljajo dezinformacije v smislu 
kakovosti javne razprave, vmešavanja v 
volilne procese in množične manipulacije, 
stalna; poziva Komisijo, naj okrepi ukrepe 
za preprečevanje širjenja dezinformacij s 
spodbujanjem medijske pismenosti in 
vlaganjem v njeno krepitev, tako da 
dejavno podpira kakovostno novinarstvo, 
podpira razvoj novih metod za odkrivanje 
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dezinformacij, spodbuja kibernetsko 
varnost in varstvo podatkov ter ustvari 
preglednejši spletni ekosistem, hkrati pa 
varuje svobodo in pluralnost medijev.

Or. en

Predlog spremembe 473
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. ostro obsoja vse večje omejevanje 
svobode zbiranja, ki je posledica 
nestrpnosti med volilnimi obdobji; znova 
opozarja na ključno vlogo teh temeljnih 
svoboščin pri delovanju demokratičnih 
družb in poziva Komisijo, naj prevzame 
dejavno vlogo pri spodbujanju teh pravic 
v skladu z mednarodnimi standardi 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 474
Karlo Ressler, Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. opozarja na obveznost institucij in 
agencij EU, da v celoti za vse državljane, 
ne glede na to, ali pripadajo večinski ali 
manjšinski veroizpovedi, uporabljajo 
pravico do svobode veroizpovedi in 
prepoved diskriminacije na podlagi vere, 
zlasti na delovnem mestu, v javnem 
življenju in pri javnem izražanju;
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Or. en

Predlog spremembe 475
Karlo Ressler, Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poudarja, da se razumna 
prilagoditev na podlagi vere v nobenem 
primeru ne more šteti za nadomestek 
pravnih instrumentov, kot je temeljna 
pravica do svobode veroizpovedi ali 
prepoved diskriminacije, in da bi morale 
možnosti v zvezi z razumno prilagoditvijo 
ostati v pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 476
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poudarja ključno vlogo žvižgačev 
pri varovanju javnega interesa in 
spodbujanju kulture javne odgovornosti 
ter integritete v javnih in zasebnih 
institucijah; poudarja, da je žvižgaštvo 
bistven del preiskovalnega novinarstva in 
medijske svobode;

Or. en

Predlog spremembe 477
Karlo Ressler, Željana Zovko



PE648.415v03-00 80/149 AM\1201210SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 9 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9e. poudarja, da v skladu z načelom 
nediskriminacije diskriminacija ni le 
različno obravnavanje primerljivih 
situacij, ampak tudi enako obravnavanje 
različnih situacij;

Or. en

Predlog spremembe 478
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja uporabo nasilnih in 
nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; poziva ustrezne organe, 
naj zagotovijo pregledno, nepristransko in 
učinkovito preiskavo suma ali obtožb o 
nesorazmerni uporabi sile; opozarja, da 
organi kazenskega pregona povsem 
odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi 
pravnimi in operativnimi okviri;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 479
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja uporabo nasilnih in 10. obsoja uporabo nasilnih in 
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nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; poziva ustrezne organe, 
naj zagotovijo pregledno, nepristransko in 
učinkovito preiskavo suma ali obtožb o 
nesorazmerni uporabi sile; opozarja, da 
organi kazenskega pregona povsem 
odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi 
pravnimi in operativnimi okviri;

nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; poziva ustrezne organe, 
naj zagotovijo pregledno, nepristransko in 
učinkovito preiskavo suma ali obtožb o 
nesorazmerni uporabi sile; opozarja, da 
organi kazenskega pregona povsem 
odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi 
pravnimi in operativnimi okviri; priporoča, 
da se opredelijo merila za oceno tveganja 
in uporabo zaščitne opreme, da bi jasno 
določili odgovornosti v zvezi z linijo 
poveljevanja in da bi bili jasno opredeljeni 
pooblaščeni policisti, da bi lahko 
preiskovali morebitne ekscese in 
preprečili nekaznovanost;

Or. en

Predlog spremembe 480
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja uporabo nasilnih in 
nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; poziva ustrezne organe, 
naj zagotovijo pregledno, nepristransko in 
učinkovito preiskavo suma ali obtožb o 
nesorazmerni uporabi sile; opozarja, da 
organi kazenskega pregona povsem 
odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi 
pravnimi in operativnimi okviri;

10. poudarja, da morajo uslužbenci 
organov kazenskega pregona pri izvajanju 
svojih nalog spoštovati in varovati 
človekovo dostojanstvo ter ohranjati in 
spoštovati človekove pravice vseh oseb; 
poudarja, da je glavna naloga policijskih 
organov zagotoviti varnost in zaščito 
državljanov ter zagotoviti, da protesti 
potekajo mirno in brez poškodovanja oseb 
ali premoženja; opozarja, da je treba silo 
uporabiti kot skrajno sredstvo ter 
spoštovati načelo nujnosti in 
sorazmernosti, kot to zahteva mednarodno 
pravo; opozarja, da organi kazenskega 
pregona povsem odgovarjajo za to, da 
opravijo svoje dolžnosti ter ravnajo v 
skladu z ustreznimi pravnimi in 
operativnimi okviri;
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Or. en

Predlog spremembe 481
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obsoja uporabo nasilnih in 
nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; poziva ustrezne organe, 
naj zagotovijo pregledno, nepristransko in 
učinkovito preiskavo suma ali obtožb o 
nesorazmerni uporabi sile; opozarja, da 
organi kazenskega pregona povsem 
odgovarjajo za to, da opravijo svoje 
dolžnosti ter ravnajo v skladu z ustreznimi 
pravnimi in operativnimi okviri;

10. obsoja uporabo nasilnih in 
nesorazmernih posredovanj organov 
kazenskega pregona med mirnimi 
demonstracijami; opozarja, da je treba silo 
uporabiti kot skrajno sredstvo ter 
spoštovati načelo nujnosti in 
sorazmernosti, kot to zahtevajo 
mednarodno pravo in ustave držav članic; 
poziva ustrezne organe, naj zagotovijo 
pregledno, nepristransko in učinkovito 
preiskavo suma ali obtožb o nesorazmerni 
uporabi sile; opozarja, da organi 
kazenskega pregona povsem odgovarjajo 
za to, da opravijo svoje dolžnosti ter 
ravnajo v skladu z ustreznimi pravnimi in 
operativnimi okviri;

Or. en

Predlog spremembe 482
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je zaskrbljen, ker imajo države 
članice različne pragove glede tega, kdaj 
lahko organi kazenskega pregona 
uporabijo silo in orožje za ohranjanje 
javnega reda; poziva k prepovedi 
nekaterih vrst manj smrtonosnega orožja 
in naprav za vzdrževanje javnega reda, kot 
so solzivec, šok granate in puške LBD 40; 
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poziva države članice, naj se vzdržijo 
sprejemanja omejevalnih zakonov v zvezi 
s svobodo zbiranja;

Or. en

Predlog spremembe 483
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti na pomembno vlogo, ki jo ima 
civilna družba pri zagovarjanju in 
spodbujanju načel iz člena 2 PEU, 
vključno s spoštovanjem človekovega 
dostojanstva, enakosti, temeljnih pravic, 
demokracije in pravne države;                                                                                                                                                                                                                         
poudarja, da je treba zagotoviti ugodno 
okolje za organizacije civilne družbe, kjer 
lahko te delujejo brez napadov in 
nepotrebnih ali samovoljnih omejitev, pa 
tudi ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim civilne družbe; obsoja 
omejitve pri dostopu do sredstev za 
organizacije civilne družbe, ki imajo v 
nekaterih državah članicah bolj 
sistematičen vidik v obliki pravnih in 
političnih sprememb ter resno vplivajo na 
delo in pravni položaj teh organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 484
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje, 
zlasti za organizacije za pravice žensk in 
zagovornike človekovih pravic, vključno z 
nerazumnimi upravnimi bremeni, 
omejevanjem dostopa do sredstev ter 
omejevanjem svobode zbiranja in 
organiziranja; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim organizacij civilne družbe, ki 
delujejo na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, tudi s programom za 
pravice in vrednote – sredstva zanj bi bilo 
treba znatno povečati, kot je že zahteval 
Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 485
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v 
nekaterih državah članicah vedno manj 
prostora za neodvisno civilnodružbeno 
delovanje; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim civilne družbe;

11. želi spomniti na bistveno vlogo, ki 
jo ima civilna družba na lokalni, 
nacionalni, evropski in mednarodni ravni 
za zastopanje interesov državljanov, za 
krepitev glasu tistih manjšin, ki niso 
ustrezno zastopane, ter za zastopanje in 
spodbujanje načel iz člena 2 PEU, 
vključno s spoštovanjem človekovega 
dostojanstva, enakosti, človekovih pravic, 
demokracije in pravne države; je zelo 
zaskrbljen, ker je v Evropski uniji kot 
celoti vedno manj prostora za neodvisno 
civilnodružbeno delovanje;

Or. en



AM\1201210SL.docx 85/149 PE648.415v03-00

SL

Predlog spremembe 486
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe; poziva Evropsko komisijo in Svet, 
naj povečata podporo EU za organizacije 
civilne družbe, ki zagovarjajo vrednote iz 
člena 2 PEU v Evropski uniji, prek 
programa za pravice in vrednote, za 
katerega bi bilo potrebno nameniti znatna 
sredstva, kot je zahteval Evropski 
parlament;

Or. en

Predlog spremembe 487
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; je 
zaskrbljen tudi zaradi splošnega 
zmanjšanja finančne podpore nekaterih 
držav članic za organizacije civilne 
družbe, ki izvajajo zagovorništvo, na 
nacionalni ravni; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim civilne družbe; poudarja, da 
je pomembno zagotavljati sredstva tako za 
zagovorništvo kot za druge oblike dela;

Or. en
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Predlog spremembe 488
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje;

Or. pl

Predlog spremembe 489
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje;

Or. es

Predlog spremembe 490
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v 11. Poudarja, kako pomembna je 



AM\1201210SL.docx 87/149 PE648.415v03-00

SL

nekaterih državah članicah vedno manj 
prostora za neodvisno civilnodružbeno 
delovanje; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim civilne družbe;

neodvisna civilna družba v državah 
članicah ter potrebo po sodelovanju s 
civilno družbo prek odprtega, preglednega 
in rednega dialoga ter podpiranju njihove 
vloge pri spodbujanju načel iz člena 2 
PEU;

Or. en

Predlog spremembe 491
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj prostora za 
neodvisno civilnodružbeno delovanje; želi 
spomniti, da je treba zagotoviti ustrezna 
sredstva za podporo dejavnostim civilne 
družbe;

11. je zelo zaskrbljen, ker je v nekaterih 
državah članicah vedno manj javnega 
prostora, vključno z digitalnim prostorom, 
ki je dostopen javnosti, za neodvisno 
razmišljanje, mnenje in razpravo; 
ugotavlja, da globalni trend omejevanja 
svobode govora vpliva tudi na zahodne 
demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 492
Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zelo zaskrbljen, ker je v 
nekaterih državah članicah vedno manj 
prostora za neodvisno civilnodružbeno 
delovanje; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
dejavnostim civilne družbe;

11. želi spomniti, da je treba zagotoviti 
ustrezna sredstva za podporo dejavnostim 
civilne družbe; poudarja, da je vsakršno 
financiranje organizacij civilne družbe 
popolnoma pregledno in odgovorno;

Or. en
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Predlog spremembe 493
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja, da so otroci družin 
LGBTI, otroci staršev samohranilcev in 
starši samohranilci žrtve kršitev 
človekovih pravic v Evropski uniji, zanje 
pa veljajo tudi omejitve svobode gibanja v 
EU, saj nekatere države članice ne 
priznavajo homoseksualnega starševstva; 
zato poziva države članice in Komisijo, naj 
nemudoma sprejmejo zakone o 
priznavanju prostega pretoka javnih listin 
in vzajemnem priznavanju učinkov listin o 
osebnem stanju v Evropski uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 494
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. pozdravlja pobude in ukrepe za 
krepitev sodelovanja med državami 
članicami na področju varnosti in 
opredelitev učinkovitega odziva EU na 
terorizem in varnostne grožnje v Evropski 
uniji; poziva države članice, naj med seboj 
polno sodelujejo ter naj okrepijo 
izmenjavo informacij med seboj in z 
agencijami EU na področju pravosodja in 
notranjih zadev; poudarja, kako 
pomembno je spoštovati temeljne pravice 
v boju proti terorizmu; poudarja, kako 
pomembno je, da so nadzorni mehanizmi 
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na področju obveščevalnih služb v skladu 
z Listino in EKČP; poziva zadevne 
institucije, naj zagotovijo zaščitne ukrepe, 
da preprečijo nadaljnjo viktimizacijo 
zaradi žaljenja in napadov na podobo 
žrtev iz delov družbe, povezanih z 
napadalcem;

Or. en

Predlog spremembe 495
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da so vzroki za vse 
pogostejše mobilizacije protestnikov po 
vsej Evropi različni: vključujejo 
gospodarske neenakosti, zmanjšanje 
zaupanja v tradicionalne politične elite in 
institucije, kršitve temeljnih pravic in 
demokratičnih pravil ter željo državljanov, 
da bi se jih bolje slišalo; poudarja, da je 
pravica do miroljubnih protestov in 
mirnega zbiranja povezana s pravico do 
svobode izražanja in da je njeno varstvo 
bistveno za zdravje demokratičnih družb; 
opozarja, da morajo organi držav članic 
zaščititi pravico vseh do svobodnega 
izražanja mnenja v okviru javnih 
zborovanj in zaščititi zborovanja pred 
tistimi, ki želijo drugim kratiti pravico do 
demonstracij in izražanja svojega 
mnenja1a,
__________________
1a 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
-/shrinking-space-for-freedom-of-
peaceful-assembly

Or. en
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Predlog spremembe 496
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. z zaskrbljenostjo opaža, da je v 
nekaterih državah članicah vedno manj 
prostora za neodvisno civilno družbo, 
zlasti za organizacije, ki si prizadevajo za 
spoštovanje pravic žensk, ter za 
zagovornike človekovih pravic; poziva 
Komisijo, naj okrepi podporo in zaščito 
organizacij civilne družbe in zagovornikov 
človekovih pravic, ki delujejo na 
nacionalni in lokalni ravni ter si 
prizadevajo zlasti za spodbujanje enakosti 
spolov ter spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic, tudi prek programa za 
pravice in vrednote; poudarja pomen 
sodelovanja organizacij civilne družbe pri 
konferenci o prihodnosti Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 497
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj se 
vzdržijo sprejemanja ukrepov, ki namerno 
ali nenamerno škodijo delovanju civilne 
družbe, vključno z nerazumnimi 
upravnimi bremeni, omejevanjem dostopa 
do sredstev, fiskalno politiko ali varnostjo 
in protiterorističnimi zakoni; obsoja 
nadlegovanje, ustrahovanje in uničevanje 
ugleda civilne družbe, zlasti zagovornikov 
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človekovih pravic in podpornikov 
demokracije, ter grožnje tej družbi v 
nekaterih državah članicah; izraža 
globoko zaskrbljenost v zvezi s 
samocenzuro in negativnimi učinki teh 
praks;

Or. en

Predlog spremembe 498
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da imajo nove tehnike 
pridobivanja osebnih podatkov za 
napovedovanje vedenja in manipulacijo 
vse večji vpliv na temeljne pravice milijard 
ljudi v EU in po svetu, zlasti na pravice do 
zasebnosti, varstva podatkov, obveščanja 
ter svobode in pluralnosti medijev; v zvezi 
s tem poziva zasebne akterje in pristojne 
organe, naj zagotovijo polno uporabo 
zakonov EU za varstvo podatkov in 
poskrbijo, da bodo posamezniki razumeli, 
kako in zakaj se obdelujejo njihovi osebni 
podatki;

Or. en

Predlog spremembe 499
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja Fajon, Marie-Pierre 
Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Eva Kaili, Laurence Farreng, Josianne 
Cutajar

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

11a. opozarja, da so otroci družin 
LGBTI in njihovi starši žrtve kršitev 
človekovih pravic v EU in se jim omejuje 
pravica do svobode gibanja v EU, ker 
nekatere države članice ne priznavajo 
istospolnega starševstva; zato poziva 
države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
zakone, ki priznavajo prosti pretok javnih 
listin in vzajemno priznavanje pravnih 
učinkov listin o osebnem stanju v 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 500
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je zaskrbljen zaradi vse večjega 
nasilja skrajno levičarskih organizacij in 
skupin po vsej Evropi, pa tudi zaradi 
nasilja separatističnih skupin nad 
varnostnimi silami in organi, novinarji in 
civilnim prebivalstvom;

Or. es

Predlog spremembe 501
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je zelo zaskrbljen zaradi splošnega 
zmanjšanja finančne podpore nekaterih 
držav članic na nacionalni ravni za 
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nacionalne institucije za človekove 
pravice; želi spomniti, da je treba 
zagotoviti ustrezna sredstva za podporo 
nacionalnih institucij za človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 502
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja možne nevarnosti za 
temeljne svoboščine in varnost v zvezi z 
uporabo novih tehnologij, zlasti sistemov 
umetne inteligence, vključno s tveganji v 
zvezi s pravico do varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti, širjenjem 
dezinformacij, bioetičnimi vprašanji, 
povezanimi z uporabo umetne inteligence 
v zdravstvenem varstvu, in morebitno 
diskriminacijo in pristranskostjo, ko se 
sistemi umetne inteligence uporabljajo za 
profiliranje; poudarja, da bi moral biti 
pristop k umetni inteligenci osredotočen 
na človeka, pri čemer bi si bilo treba 
prizadevati, da bi zagotovili, da so 
človekove vrednote osrednjega pomena za 
razvoj, uvedbo, uporabo in spremljanje 
sistemov umetne inteligence, in sicer z 
zagotavljanjem spoštovanja temeljnih 
pravic iz Pogodb in Listine; poziva 
Komisijo, naj predloži zakonodajne 
predloge za usklajen evropski pristop k 
posledicam umetne inteligence za ljudi in 
njenim etičnim posledicam na podlagi 
etičnih smernic za zaupanja vredno 
umetno inteligenco, ki jih je pripravila 
strokovna skupina Komisije na visoki 
ravni za umetno inteligenco;

Or. en
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Predlog spremembe 503
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. vztraja, da sta redno in celovito 
spremljanje in analiza bistvenega pomena 
za razumevanje izzivov, s katerimi se 
sooča civilna družba po vsej Evropi; 
poziva Evropsko komisijo, naj v letno 
poročilo o pravni državi vključi ustrezne 
kazalnike, povezane z državljanskim 
prostorom, svobodo izražanja in svobodo 
združevanja, predlaga akcijski načrt za 
zaščito in spodbujanje civilne družbe, 
vključno s sprejetjem smernic za izvajanje 
svobode izražanja, združevanja in 
mirnega zbiranja ter zaščito ogroženih 
zagovornikov človekovih pravic, in 
ustanovi nujni sklad za njihovo zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 504
Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, Svet in Evropski 
parlament, naj sistematično uporabljajo 
podatke, ki jih je Agencija za temeljne 
pravice pripravila pri oblikovanju politik, 
zlasti na področjih pravne države, 
migracij in azila ter vključevanja Romov; 
prav tako poziva Komisijo, naj 
sistematično uporablja podatke, ki jih je 
Agencija za temeljne pravice pripravila 
pri oblikovanju priporočil v okviru 
evropskega semestra;
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Or. en

Predlog spremembe 505
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. vztraja, da sta redno in celovito 
spremljanje in analiza bistvenega pomena 
za razumevanje izzivov, s katerimi se 
sooča civilna družba po vsej Evropi; 
poziva k spremembi mandata Agencije EU 
za temeljne pravice, ki bi ji omogočila 
prejemanje in preiskovanje pritožb ter 
izvajanje ocen za posamezne države;

Or. en

Predlog spremembe 506
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj sistematično 
ocenjujejo učinek nove zakonodaje na 
civilno družbo; poziva k spremembi 
mandata Agencije EU za temeljne 
pravice, ki bi ji omogočila prejemanje in 
preiskovanje pritožb ter izvajanje ocen za 
posamezne države, kadar se ugotovijo 
negativni trendi; poziva k vzpostavitvi 
statusa za neprofitne organizacije na 
ravni EU, da bi olajšali čezmejne donacije 
in zagotovili alternativo v državah, kjer je 
ogrožena civilna družba;

Or. en
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Predlog spremembe 507
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. obsoja vzpon skrajnih političnih 
gibanj; poziva k ozaveščanju o 
nevarnostih totalitarnih političnih 
ideologij; je zaskrbljen, ker se v javnosti 
še vedno uporabljajo simboli totalitarnih 
režimov, ter opozarja, da je več evropskih 
držav prepovedalo uporabo tako 
nacističnih kot komunističnih simbolov;

Or. en

Predlog spremembe 508
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva Komisijo, naj pravno 
ukrepa, kadar se zakoni sprejemajo v 
državah članicah, ki omejujejo 
državljanski prostor, s čimer se krši 
Listina, in sicer tudi z uvedbo postopkov 
za ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 509
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

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

11d. poziva vse države članice, naj 
zagotovijo, da se bodo protiteroristični 
zakoni, vključno s tistimi za izvajanje 
Direktive 2017/541 o boju proti 
terorizmu1a, izvajali tako, da se ne bo 
samovoljno ali nesorazmerno posegalo v 
pravice do svobode izražanja, združevanja 
ali zbiranja, ne bo diskriminiralo 
določenih etničnih ali verskih skupnosti 
ter bosta zaščiteni pravica do svobode in 
pravica do poštenega sojenja;
__________________
1a Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ.

Or. en

Predlog spremembe 510
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. želi spomniti, da je treba zagotoviti 
ustrezna sredstva za podporo dejavnostim 
civilne družbe; v zvezi s tem poziva Svet, 
naj občutno poveča proračun za program 
za pravice in vrednote, tudi tako, da 
zagotovi enostavno dostopna neposredna 
sredstva za dejavnosti organizacij civilne 
družbe, ki zagovarjajo demokracijo in 
človekove pravice.

Or. en
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Predlog spremembe 511
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 11 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11e. poziva Evropsko komisijo, naj 
sprejme celovit sklop ukrepov, vključno z 
zakonodajo in skladom za pravno pomoč 
žrtvam, da se preprečijo strateške tožbe za 
onemogočanje udeležbe javnosti, zaščitijo 
temeljne svoboščine medijskih akterjev, pa 
tudi akademikov, sindikalistov, aktivistov, 
organizacij civilne družbe in posameznih 
državljanov, vključno z zagovorniki 
človekovih pravic, zoper katere potekajo 
takšne tožbe;

Or. en

Predlog spremembe 512
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11e. obsoja uporabo zakonodaje, katere 
namen je zaščititi državljane, za zatiranje 
zakonitih oblik nasprotovanja, zlasti 
zlorabo zakonskih določil o kaznivih 
dejanjih, ki se nanašajo na „poveličevanje 
terorizma“, zoper legitimne oporečnike, 
zakonov o sovražnem govoru zoper 
umetnike, ki so kritični do policijskih 
zlorab, in zakonov o bogokletstvu v 
nekaterih državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 513
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11f. je zelo zaskrbljen zaradi širokega 
področja uporabe nacionalnih 
zakonodajnih okvirov za izvajanje 
nadzornih ukrepov in dostop do 
elektronskih informacij brez ustreznega 
sodnega nadzora in zaščitnih ukrepov, ki 
bi zagotovili ustrezno upoštevanje pravice 
do zasebnosti in pravice do poštenega 
sojenja, kadar takšne informacije lahko 
privedejo do kazenskih preiskav, saj tako 
ni mogoče zagotoviti, da vladne agencije 
delujejo v okviru pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 514
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11g. obsoja uporabo tehnologije za 
prepoznavanje obraza in drugih 
biometričnih tehnologij za prepoznavanje 
na daljavo v državah članicah, pri čemer 
bi lahko šlo za kršitev člena 9(1) in 9(2)(g) 
splošne uredbe o varstvu podatkov, saj 
takšni ukrepi niso „potrebni zaradi 
bistvenega javnega interesa“, kakor 
zahteva navedena uredba, ter niso skladni 
s členi 4(1), 8(1) in 10 direktive o varstvu 
podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj – takšni 
sistemi namreč resno ogrožajo svobodo 
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zbiranja in združevanja;

Or. en

Predlog spremembe 515
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11h. poziva Evropsko komisijo, naj 
sproži postopke za ugotavljanje kršitev 
proti državam članicam, katerih zakoni o 
prenosu razveljavljene direktive o hrambi 
podatkov niso bili razveljavljeni, kakor bi 
morali biti v skladu s sodbami Sodišča 
Evropske unije v združenih zadevah C-
203/15 in C-698/15 – Tele2 Sverige ter 
združenih zadevah C-293/12 in C-594/12 
– Digital Rights Ireland;

Or. en

Predlog spremembe 516
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11i. spominja, da je pravica do 
samoodločbe univerzalna pravica in je 
priznana kot pravica vseh narodov, da 
svobodno določajo svoj politični status ter 
si svobodno prizadevajo za svoj 
gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, 
kot je določeno v skupnem členu 1 
Mednarodnega paktu o državljanskih in 
političnih pravicah ter Mednarodnega 
pakta o ekonomskih, socialnih in 
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kulturnih pravicah; poziva institucije EU 
in države članice, naj spoštujejo in branijo 
pravico narodov do samoodločbe ter 
kulturo, identiteto, jezike in vse 
demokratične in miroljubne politične 
ambicije evropskih narodov; poudarja, da 
člen 1 PEU navaja, da EU stremi k 
oblikovanja vse tesnejše zveze med narodi 
Evrope, v kateri se odločitve sprejemajo 
čim bolj javno in v kar najtesnejši 
povezavi z državljani;

Or. en

Predlog spremembe 517
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. brez zadržkov obsoja teroristične 
napade in nasilno radikalizacijo, ki jo 
izvajajo in širijo teroristične skupine; 
poziva k tesnejšemu sodelovanju z 
Europolom in izmenjavi primerov 
najboljše prakse med državami članicami, 
da bi izboljšali varnost evropskih 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 518
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. odločno obsoja uporabo medijskih 
hiš s strani radikalnih skupin za 
razširjanje nasilne ekstremistične 
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ideologije;

Or. en

Predlog spremembe 519
Nadine Morano

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice migrantov, prosilcev za 
azil in beguncev

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 520
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. obsoja, da so nekatere države 
članice sprejele zakone, politike in prakse, 
ki spodkopavajo učinkovito zaščito 
človekovih pravic beguncev, prosilcev za 
azil in migrantov na kopnem in na morju; 
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj v središče svoje migracijske in 
azilne politike postavijo človekove pravice 
migrantov, prosilcev za azil in beguncev 
ter načelo delitve odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 521
Jorge Buxadé Villalba
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo priporočilo 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)27;

črtano

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. es

Predlog spremembe 522
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo priporočilo 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)27;

črtano

__________________
27 https://rm.coe.int/sauver-des-vies-
proteger-les-droits-combler-le-manque-
de-protection-de/168096883c

Or. fr
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Predlog spremembe 523
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo priporočilo 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)27;

črtano

__________________
27 https://rm.coe.int/sauver-des-vies-
proteger-les-droits-combler-le-manque-
de-protection-de/168096883c

Or. en

Predlog spremembe 524
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo priporočilo 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)27;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvedejo priporočilo 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)27; opozarja, da je pravica do 
azila izrecno določena v členu 18 Listine; 
obsoja države članice, ki zavračajo prihod 
prosilcev za azil na svoje ozemlje in pri 
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tem očitno kršijo načelo solidarnosti, 
določeno v Pogodbah;

__________________ __________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. it

Predlog spremembe 525
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar 
Vitanov), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. obsoja zlorabe in kršitve 
človekovih pravic, katerih žrtve so 
nekateri migranti in begunci, zlasti kar 
zadeva dostop do ozemlja, sprejemne 
pogoje, azilne postopke, pridržanje 
priseljencev in zaščito ranljivih oseb, ter 
države članice spominja na njihove 
obveznosti po mednarodnih konvencijah 
in evropskem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 526
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Svet in Komisijo, naj 
nemudoma nadaljujeta pogajanja z 
Evropskim parlamentom o reformi 
evropske azilne politike, ki naj zagotovi 
spoštovanje temeljnih pravic 



PE648.415v03-00 106/149 AM\1201210SL.docx

SL

posameznikov, zlasti mladoletnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 527
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zaščitijo življenje, zdravje in lastnino 
državljanov Evropske unije, ki trpijo 
zaradi nenadzorovanega pritoka 
beguncev, zlasti tistih, ki živijo na 
sredozemskih otokih;

Or. pl

Predlog spremembe 528
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj predlaga 
takojšnjo rešitev za odpravo očitnih 
primerov kršitev človekovih pravic v 
sprejemnih centrih za begunce in 
migrante na evropskih tleh;

Or. en

Predlog spremembe 529
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj 
spoštujejo svoje obveznosti na področju 
človekovih pravic in naj v celoti izvajajo 
sodbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 530
Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo in Svet, naj 
zapreta centre za registracijo prosilcev za 
azil na evropskih tleh, kjer na tisoče 
ranljivih oseb nima dostopa do osnovnih 
storitev (zdravstvo, izobraževanje itd.) in 
znotraj EU živi v nehumanih življenjskih 
razmerah; hkrati poziva k odprtju novih 
centrov, da se zagotovi dostojen sprejem 
na zunanjih mejah, ob podpori EU;

Or. fr

Predlog spremembe 531
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo in Svet, naj 
začneta postopek za zaprtje centrov za 
registracijo prosilcev za azil na evropskem 
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ozemlju, kjer na tisoče ranljivih oseb, 
vključno z več sto otroki, nima dostopa do 
osnovnih storitev (zdravje, izobraževanje 
itd.) in živijo v nevzdržnih nečloveških 
razmerah na ozemlju Unije;

Or. en

Predlog spremembe 532
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. meni, da bi morala imeti vsaka 
oseba, ki prispe v center za registracijo 
prosilcev za azil na zunanjih mejah EU, 
dostop do odvetnika (pred razgovorom z 
nacionalnim ali evropskim organom), ki 
bi ga seznanil z veljavnimi postopki (npr. 
azilni postopek) in njegovimi pravicami;

Or. fr

Predlog spremembe 533
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. opozarja, da otroci predstavljajo 
skoraj tretjino vseh prosilcev za azil in so 
še posebno ranljivi; poziva Unijo in njene 
države članice, naj si še bolj prizadevajo 
za preprečevanje izginotij mladoletnikov 
brez spremstva, ki potem postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi in spolnega 
izkoriščanja;

Or. en
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Predlog spremembe 534
Javier Zarzalejos

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah 
članicah nasilno preprečujejo vstop 
beguncem in migrantom; poziva Komisijo 
in države članice, naj zadevo preiščejo in 
učinkovito ukrepajo ter poskrbijo, da se to 
ne bo več dogajalo, med drugim tudi tako, 
da zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 535
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah 
članicah nasilno preprečujejo vstop 
beguncem in migrantom; poziva Komisijo 
in države članice, naj zadevo preiščejo in 
učinkovito ukrepajo ter poskrbijo, da se to 
ne bo več dogajalo, med drugim tudi tako, 
da zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 536
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora; 
poziva k izboljšanju mehanizmov na meji 
in na ravni konzulatov, da bi potencialnim 
prosilcem za azil omogočili vložitev 
prošenj za mednarodno zaščito;

Or. es

Predlog spremembe 537
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo;
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organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

Or. fr

Predlog spremembe 538
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

13. je seznanjen s sodbo Evropskega 
sodišča za človekove pravice, v kateri je 
potrdilo, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
upravičeno preprečujejo vstop beguncem 
in migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo ukrepe, ki bodo 
zagotavljali zaščito sil reda in prekinili 
„učinek privlačevanja“;

Or. es

Predlog spremembe 539
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 

13. je zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
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zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

zamrznejo sredstva za mejni nadzor, 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam pa omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
določijo širok okvir za zagotovitev 
urejenih migracij, tako da migranti ne 
bodo več prisiljeni uporabljati kanale 
nedovoljene migracije;

Or. en

Predlog spremembe 540
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar 
Vitanov), Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah članicah 
nasilno preprečujejo vstop beguncem in 
migrantom; poziva Komisijo in države 
članice, naj zadevo preiščejo in učinkovito 
ukrepajo ter poskrbijo, da se to ne bo več 
dogajalo, med drugim tudi tako, da 
zamrznejo sredstva za mejni nadzor, 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam pa omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora; 
poudarja pomen polno delujočega urada 
za človekove pravice v okviru agencije 
Frontex;

Or. en

Predlog spremembe 541
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. je zelo zaskrbljen zaradi stalnega 
poročanja o tem, da uslužbenci organov 
kazenskega pregona v več državah 
članicah nasilno preprečujejo vstop 
beguncem in migrantom; poziva Komisijo 
in države članice, naj zadevo preiščejo in 
učinkovito ukrepajo ter poskrbijo, da se to 
ne bo več dogajalo, med drugim tudi tako, 
da zamrznejo sredstva za mejni nadzor in 
nacionalnemu varuhu in nevladnim 
organizacijam omogočijo neodvisno 
spremljanje dejavnosti mejnega nadzora;

13. je seznanjen s poročili o 
domnevnih kršitvah temeljnih pravic 
migrantov in beguncev na zunanjih mejah 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj 
te navedbe preiščejo; poziva države 
članice in institucije EU, naj pri izvajanju 
ukrepov mejne straže in v azilnih 
postopkih spoštujejo mednarodno pravo, 
pravo EU in Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 542
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da bi morale imeti 
migrantke in otroci migranti brez 
dokumentov možnost uveljavljati vse 
osnovne temeljne pravice v celoti, ne glede 
na njihov pravni ali upravni status; je 
resno zaskrbljen zaradi položaja 
migrantov in prosilcev za azil, ki so 
pretihotapljeni v EU; poziva k odprtju 
zakonitih in varnih migracijskih in azilnih 
poti, da bi preprečili spolno nasilje in 
nasilje na podlagi spola; v zvezi s tem 
nadalje poudarja, da bi bilo treba hitro 
izvesti vse pravne in upravne postopke; 
opozarja, da so lahko ženske in otroci 
prisiljeni v spolne odnose v zameno za 
zaščito ali osnovno podporo za preživetje; 
v zvezi s tem poudarja, da je izjemnega 
pomena izboljšanje sistemov pomoči in 
registracije, skupaj s potrebo po 
obravnavanju ločitve družin ter 
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pomanjkanja varnih in zakonitih poti za 
vstop v EU; poudarja, da je treba v 
postopkih za združitev družin ženskam in 
dekletom, ki se želijo pridružiti svoji 
družini v EU, zagotoviti spoštovanje 
individualnih pravic, da pri dostopu do 
zdravstvene oskrbe, izobraževanja ali 
zaposlitve ne bodo odvisne od družinskih 
članov;

Or. en

Predlog spremembe 543
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba v skladu s 
sklepi Sveta z dne 28. junija 2018 
odpraviti spodbude, ki ljudi silijo k 
nevarnim potovanjem, da bi uničili 
poslovni model trgovcev z ljudmi in 
preprečili tragične izgube človeških 
življenj; za to je potreben nov pristop k 
vprašanju izkrcavanja ljudi, rešenih v 
akcijah iskanja in reševanja, na podlagi 
skupnih ali dopolnjujočih se ukrepov med 
državami članicami; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi tretjimi državami ter UNHCR 
in IOM čim prej preuči koncept 
regionalnih platform za izkrcavanje; te 
platforme bi morale delovati ob 
razlikovanju med posameznimi 
situacijami, ob doslednem spoštovanju 
mednarodnega prava in brez ustvarjanja 
učinka privlačevanja;

Or. es

Predlog spremembe 544
Clare Daly
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je reševanje življenj 
pravna obveznost po mednarodnem pravu 
in pravu EU; odločno obsoja kazenske 
postopke, ki potekajo v nekaterih državah 
članicah zoper organizacije civilne družbe 
in posameznike zaradi zagotavljanja 
humanitarne pomoči migrantom; poziva 
države članice, naj ne dovolijo kazenskega 
pregona posameznikov in organizacij 
civilne družbe, ki pomagajo migrantom iz 
humanitarnih razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 545
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. spodbuja EU in države članice, naj 
namenijo dovolj sredstev za razbitje 
poslovnega modela mrež trgovcev z ljudmi 
in tihotapcev, ki temelji na spravljanju 
najbolj ranljivih skupin, kot so otroci in 
ženske, v smrtno nevarnost, ter za 
odvračanje ljudi od podajanja na nevarne 
in nenadzorovane migracijske poti, kjer 
ne morejo dobiti dostopa do uradnega 
azilnega postopka;

Or. en

Predlog spremembe 546
Javier Zarzalejos
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja pomen strogega 
upravljanja zunanjih meja v EU; 
poudarja, da je treba obravnavati 
humanitarna vprašanja, ki vplivajo na 
nadzor meja; poudarja, da morajo biti 
evropski in nacionalni migracijski ukrepi 
popolnoma v skladu s Konvencijo OZN o 
statusu beguncev iz leta 1951 in njenim 
dodatnim protokolom.

Or. es

Predlog spremembe 547
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 
Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. znova poudarja, da pridržanje 
otrok ni nikoli v največjo otrokovo korist v 
skladu z Newyorško deklaracijo za 
begunce in migrante in da se otrok ne sme 
pridržati v okviru migracije, ter zato 
poziva države članice, naj poiščejo 
alternativne rešitve pridržanju, ki 
temeljijo na skupnosti, in naj dajo 
prednost vključevanju, izobraževanju in 
psihološki podpori;

Or. en

Predlog spremembe 548
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar 
Vitanov), Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley
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Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. izraža resno zaskrbljenost zaradi 
ustrahovanja in aretacij humanitarnih 
delavcev in prostovoljcev, ki podpirajo 
migrante z neurejenim statusom; 
ugotavlja, da se je ta trend v letih 2018 in 
2019 nadaljeval, tarča pa so bile reševalne 
ladje civilne družbe v Sredozemlju, pa tudi 
prostovoljci in nevladne organizacije, ki 
delujejo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 549
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. odločno obsoja nadlegovanje 
zagovornikov človekovih pravic in 
humanitarnih delavcev in napade nanje 
ter prizadevanja ali poskuse za 
kriminalizacijo humanitarne pomoči; 
znova poudarja, da so varne in zakonite 
poti najboljši način za preprečevanje 
smrtnih žrtev; poziva države članice, naj 
okrepijo ukrepe za ponovno naselitev in 
vzpostavijo humanitarne koridorje za 
vstop v EU;

Or. en

Predlog spremembe 550
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja, da si morajo države 
članice prizadevati, da družine ostanejo 
skupaj, kadar je to mogoče; poziva države 
članice, naj izvajajo Direktivo 2003/86/ES 
o pravici do združitve družine;

Or. en

Predlog spremembe 551
Sylwia Spurek

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj podpre 
vzpostavitev statusa „podnebnih 
beguncev“, vključno z mednarodno 
opredelitvijo podnebnega azila;

Or. en

Predlog spremembe 552
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Umetna inteligenca in varstvo podatkov

Or. en

Predlog spremembe 553
Maria Walsh
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Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da morajo EU in države 
članice nameniti dovolj sredstev za 
vzpostavitev in vzdrževanje varnih in 
zakonitih poti za prosilce za azil, da bi se 
učinkovito spopadli s tihotapskimi 
mrežami in mrežami trgovcev z ljudmi; 
poudarja, da reševanje življenj ni le 
dejanje solidarnosti z ljudmi v nevarnosti, 
temveč je tudi zakonska obveznost po 
pravu EU in mednarodnem pravu; 
spodbuja organe kazenskega pregona v 
EU, naj se še odločneje borijo proti tem 
mrežam in pri tem še tesneje sodelujejo, 
posebno pozornost pa naj namenijo 
kaznivim dejanjem zoper otroke;

Or. en

Predlog spremembe 554
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva institucije EU in države 
članice, naj obravnavajo „digitalno 
vrzel“, ki izhaja iz spremembe družbene 
paradigme zaradi razmaha umetne 
inteligence, ter naj zagotovijo dostop do 
javne uprave in javnih storitev za vse 
državljane, zlasti invalide, osebe z 
digitalnim primanjkljajem in ranljivejše 
osebe; poudarja, da so starejši med 
najbolj prizadetimi skupinami zaradi 
„digitalne vrzeli“;

Or. en
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Predlog spremembe 555
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. je globoko zaskrbljen, ker nekatere 
države članice sprejemajo zakonodajo, ki 
očitno krši temeljne pravice in 
kriminalizira humanitarno pomoč ljudem 
v stiski; odločno obsoja kazenske 
postopke, ki potekajo v nekaterih državah 
članicah zoper organizacije civilne družbe 
in posameznike zaradi zagotavljanja 
humanitarne pomoči ljudem v stiski, ter 
poziva k njihovi takojšnji in popolni 
oprostitvi;

Or. en

Predlog spremembe 556
Samira Rafaela
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva EU, naj mobilizira potrebna 
sredstva za boj proti trgovini z ljudmi in 
spolnemu izkoriščanju; poziva Komisijo 
in države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
preprečevanje in obravnavanje uporabe 
novih tehnologij kot orodja za novačenje 
žensk in deklet za trgovino z ljudmi, zlasti 
za spolno izkoriščanje in izkoriščanje 
delovne sile;

Or. en
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Predlog spremembe 557
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 
Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, kako pomembno je, da 
države članice uvedejo posebne ukrepe, s 
katerimi bodo vsem otrokom migrantom 
hitro po prihodu zagotovile dostop do 
izobraževanja, učenja jezika, 
zdravstvenega varstva, dobrih življenjskih 
pogojev in, kadar so brez spremstva ali 
ločeni, do skrbnika;

Or. en

Predlog spremembe 558
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva k prekinitvi sodelovanja s 
tako imenovanimi libijskimi obalnimi 
stražami, zlasti evropske mornarice in 
pomorskih sredstev, saj je bilo v okviru 
tega sodelovanja na tisoče ljudi vrnjenih v 
nevarno državo, s tem pa jim je bila 
kršena pravica do nevračanja;

Or. en

Predlog spremembe 559
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar 
Vitanov), Sylwia Spurek
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Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. je zelo zaskrbljen zaradi 
humanitarnih razmer na žariščnih 
točkah;

Or. en

Predlog spremembe 560
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da bi morali imeti 
migranti brez dokumentov možnost 
uveljavljati vse osnovne temeljne pravice v 
celoti, ne glede na njihov pravni ali 
upravni status; je zelo zaskrbljen zaradi 
položaja migrantov in prosilcev za azil, 
pretihotapljenih v EU, ter potrebe po 
odprtju zakonitih in varnih migracijskih 
in azilnih poti; opozarja, da so lahko 
ženske in otroci prisiljeni v spolne odnose 
v zameno za zaščito ali osnovno podporo 
za preživetje, to pa je pogosto posledica 
vrzeli v pomoči, neustreznih sistemov 
registracije in nespoštovanja načela 
največje otrokove koristi, ločitve od 
družine ali pomanjkanja varnih in 
zakonitih poti za vstop v EU;

Or. en

Predlog spremembe 561
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. obsoja primere podžiganja strahu 
med državljani pred migranti in prosilci 
za azil ter sovraštva do njih zaradi 
politične koristi; poziva države članice, 
naj pripravijo in izvajajo pozitivne 
kampanje obveščanja o nujnosti politik 
trajnostnega vključevanja; poziva države 
članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe 
za zagotovitev pogojev za sprejem pred 
integracijo, ki bodo skladni s temeljnima 
pravicama do dostojnega življenjskega 
standarda ter telesnega in duševnega 
zdravja, pri čemer je treba ranljivim 
skupinam nameniti več pozornosti;

Or. en

Predlog spremembe 562
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. je zaskrbljen zaradi nevarnosti, da 
lahko zapleteni algoritmi privedejo do 
pristranskosti, saj so algoritmi bolj 
dosledno pristranski kot ljudje; opozarja, 
da lahko pristranski podatki dajo tudi 
pristranske rezultate, kar vodi v 
diskriminacijo na podlagi socialnih, 
ekonomskih, etničnih, rasnih, spolnih ali 
drugih dejavnikov ali invalidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 563
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. opozarja, da uporaba besede 
„nezakonito“, kadar se nanaša na 
migrante, negativno vpliva na to, kako 
splošna javnost dojema migrante, hkrati 
daje legitimnost politikam, ki niso skladne 
z jamstvi na področju človekovih pravic, 
ter prispeva h ksenofobiji in 
diskriminaciji, pa tudi k javnim napadom, 
grožnjam in nasilju nad nevladnimi 
organizacijami, ki podpirajo begunce in 
druge migrante[1]; [1] 
https://rm.coe.int/expert-council-conf-
exp-2019-1-criminal-law-ngo-restrictions-
migration/1680996969

Or. en

Predlog spremembe 564
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da so glede na razvoj 
novih tehnologij potrebni dodatni zaščitni 
ukrepi za zagotovitev zasebnosti in varstva 
podatkov; ugotavlja, da je treba poleg 
etičnih posledic nastajajočih tehnologij, 
kot so umetna inteligenca in velepodatki, 
upoštevati tudi temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 565
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 13 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13e. poziva Komisijo in države članice, 
naj obravnavajo trenutne skrb zbujajoče 
razmere na žariščnih točkah, pri čemer 
naj posebno pozornost namenijo ženskam 
in otrokom; poziva EU in države članice, 
naj pospešijo ukrepe za odpravo 
pridržanja otrok, zlasti v okviru migracij v 
vsej EU, ter naj poiščejo alternative 
pridržanju, ki temeljijo na skupnosti, in 
naj dajo prednost vključevanju, 
izobraževanju in psihološki podpori; 
poudarja, da je mladoletnik brez 
spremstva v prvi vrsti otrok, ki je lahko v 
nevarnosti, zato si morajo države članice 
in Unija pri njegovi obravnavi kot vodilno 
načelo zastaviti otrokovo zaščito in ne 
politike v zvezi z migracijami ter slediti 
temeljnemu načelu največje otrokove 
koristi;

Or. en

Predlog spremembe 566
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13f. poziva države članice EU, naj 
izboljšajo proaktivne operacije iskanja in 
reševanja, tako da zagotovijo dovolj temu 
namenjenih plovil in opreme ter osebja na 
poteh, kjer lahko dejansko prispevajo k 
reševanju življenj, ne glede na to, ali gre 
za operacije pod okriljem agencije 
Frontex ali za mednarodne ali ločene 
nacionalne oziroma regionalne operacije, 
ki so po možnosti civilne; poziva Komisijo, 
naj politično in finančno podpre takšne 
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pobude; poziva države članice, naj 
izkoristijo vsa plovila, ki lahko pomagajo 
pri operacijah iskanja in reševanja, 
vključno s plovili, ki jih upravljajo 
nevladne organizacije; meni, da plovila 
nevladnih organizacij in trgovske ladje ne 
bi smele nadomestiti obveznosti držav 
članic in Unije glede iskanja in reševanja 
v okviru bolj dolgoročnega, strukturnega 
in usklajenega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 567
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13g. poziva države članice in agencijo 
Frontex, naj okrepijo svoja prizadevanja 
za podporo operacijam iskanja in 
reševanja v Sredozemlju, ter z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija v 
letih 2018 in 2019 rešila veliko število 
ljudi; obžaluje, da ta pozitivni prispevek k 
dejavnostim iskanja in reševanja ni bil 
dovolj, da bi se število smrtnih žrtev v 
Sredozemlju znatno zmanjšalo;

Or. en

Predlog spremembe 568
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 h (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13h. ponovno poziva Komisijo, naj 
sprejme smernice za države članice, v 
katerih bo določeno, katere oblike pomoči 
ne bi smele biti kaznive, da bi se 
zagotovila večja doslednost kazenskega 
obravnavanja pomoči v državah članicah 
in omejila neupravičena kriminalizacija;

Or. en

Predlog spremembe 569
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13i. poziva Komisijo, naj nemudoma 
začne pripravljati nov, bolj trajnosten, 
zanesljiv in trajen pristop k iskanju in 
reševanju, ki bo nadomestil obstoječe ad 
hoc rešitve, naj oblikuje poseben 
operativni akcijski načrt za oceno 
zmogljivosti iskanja in reševanja ter 
potreb in odziva nanje ter naj zagotovi 
materialno in finančno podporo državam 
članicam, da bi se povečala njihova 
zmogljivost za reševanje življenj na morju 
ter usklajevanje operacij iskanja in 
reševanja;

Or. en

Predlog spremembe 570
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 j (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13j. poziva Komisijo, naj v svoje 
načrtovane ponovne reforme pravil o 
azilu vključi trajnosten in pravičen 
mehanizem za premestitev oseb, ki 
prispejo po morju;

Or. en

Predlog spremembe 571
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravna država in boj proti korupciji Pravna država in boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu

Or. en

Predlog spremembe 572
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je načelo pravne 
države temeljni kamen demokracije, ki 
ohranja delitev oblasti, zagotavlja 
odgovornost, prispeva k zaupanju v javne 
institucije in zagotavlja spoštovanje načel 
zakonitosti, pravne varnosti, prepovedi 
samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti, 
neodvisnosti sodstva, nepristranskosti in 
enakosti pred zakonom; poudarja, da sta 
zlasti načeli pravne države in neodvisnosti 
sodstva bistvenega pomena za zmožnost 
državljanov, da uveljavljajo svoje temeljne 
pravice in svoboščine; poudarja, da je v 
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skladu s členom 47 Listine temeljna 
pravica do učinkovitega pravnega 
instrumenta pogojena z dostopom do 
neodvisnega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 573
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
hudih napadov na načelo pravne države v 
nekaterih državah članicah; opozarja, da 
so neodvisnost, nepristranskost in 
odgovornost sodstva ter neodvisnost 
odvetnikov in tožilcev temeljnega pomena 
za načelo pravne države in za varstvo 
temeljnih pravic; poziva Komisijo, naj 
nemudoma in temeljito preuči skladnost 
zakonodaje držav članic s pravom EU in 
začne postopek za ugotavljanje kršitev, če 
bi bile ugotovljene kršitve prava EU;

Or. en

Predlog spremembe 574
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj v okviru 
napovedanega cikla pregleda spoštovanja 
načela pravne države spremlja vse kršitve 
člena 2 PEU, zlasti tiste, ki zadevajo 
temeljne pravice; ponovno poudarja, da je 
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nujno potreben mehanizem EU za 
demokracijo, načelo pravne države in 
temeljne pravice, kot je predlagal 
Parlament, tudi z vsakoletno neodvisno in 
nediskriminatorno revizijo, ki bo temeljila 
na dokazih in s katero bo ocenjena 
skladnost vseh držav članic s členom 2 
PEU;

Or. en

Predlog spremembe 575
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. obžaluje, da Komisija in Svet nista 
pripravila nobenih ambicioznih ukrepov v 
zvezi s spoštovanjem načela pravne države 
v Evropski uniji; poziva Komisijo in Svet, 
naj v celoti izkoristita orodja, ki so na 
voljo za obravnavo očitnega tveganja 
resne kršitve načela pravne države, in naj 
nadaljujeta s tekočimi postopki po členu 7 
ter nemudoma predstavita mehanizem EU 
za demokracijo, načelo pravne države in 
temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 576
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravosodno sodelovanje in pravice žrtev
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Or. en

Predlog spremembe 577
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pravice otroka

Or. en

Predlog spremembe 578
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. je seznanjen s prizadevanji 
Komisije in Sveta za zagotovitev, da vse 
države članice v celoti spoštujejo načelo 
pravne države, demokracijo in temeljne 
pravice, vendar je seznanjen tudi z 
zaenkrat omejenim učinkom postopkov, ki 
so bili uvedeni v skladu s členom 7(1) 
PEU; meni, da bi morala imeti Unija 
možnost, da zoper države članice, ki ne 
spoštujejo več vrednot iz člena 2 PEU, 
uvede postopek za ugotavljanje kršitev, ter 
da bi bilo treba v primeru, ko so izčrpane 
vse druge možnosti za zagotovitev 
spoštovanja, uporabiti člen 7 PEU; meni, 
da neučinkovitost EU pri ustavljanju 
resnih in vztrajnih kršitev vrednot iz 
člena 2 PEU v nekaterih državah članicah 
spodkopava zaupanje med državami 
članicami in verodostojnost EU; poleg 
tega poudarja, da je vztrajno 
nekaznovanje kršitev spodbudilo druge 
države članice, da so krenile po isti poti; 
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poziva Svet, naj preuči in spremlja 
predloge Komisije in Parlamenta v zvezi s 
postopki za ugotavljanje kršitev in 
morebitnimi sankcijami;

Or. en

Predlog spremembe 579
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. ponavlja, da je v členu 2 PEU 
določeno, da so načelo pravne države in 
temeljne pravice med vrednotami, na 
katerih temelji EU; poudarja, da kršitve 
teh vrednot spodkopavajo medsebojno 
zaupanje med državami članicami ter ne 
dopuščajo čezmejnega pravosodnega in 
policijskega sodelovanja; poudarja, da 
neučinkovitost ukrepov EU za zaščito teh 
vrednot ogroža celotno zakonodajo EU in 
pravice državljanov, ki temeljijo na njih, 
spodkopava verodostojnost EU in 
spodbuja širjenje kršitev; poziva Komisijo, 
naj sistematično preiskuje in se 
pravočasno bori proti vsem kršitvam 
načela pravne države in temeljnih pravic z 
vsemi orodji, ki jih ima na voljo, tudi s 
sprožitvijo postopkov za ugotavljanje 
kršitev in sprožitvijo člena 7 PEU;

Or. en

Predlog spremembe 580
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 13 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13e. poziva Komisijo, naj državljanom 
in prebivalcem Unije zagotovi informacije 
o pravicah državljanov do sodnega varstva 
in sodnih postopkov v primerih kršitev 
demokracije, načela pravne države in 
temeljnih pravic s strani nacionalnih in 
regionalnih vlad ali institucij EU;

Or. en

Predlog spremembe 581
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. opozarja, da je potrebno 
nepristransko in redno ocenjevanje 
razmer na področju spoštovanja načela 
pravne države, demokracije in temeljnih 
pravic v vseh državah članicah; poudarja, 
da mora ocenjevanje temeljiti na 
objektivnih merilih; v zvezi s tem 
opozarja, da ima Svet prav tako odločilno 
vlogo pri varstvu načela pravne države in 
drugih vrednot iz člena 2 PEU, ter 
pozdravlja prizadevanja nekaterih držav 
članic, da bi se znotraj Sveta uvedlo redno 
ocenjevanje razmer na področju 
spoštovanja načela pravne države v vseh 
državah članicah; poziva Svet, naj hitro 
ukrepa v tej smeri; nadalje opozarja na 
svojo resolucijo z dne 25. oktobra 2016 s 
priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma 
EU za demokracijo, načelo pravne države 
in temeljne pravice; ponovno poziva 
Komisijo, naj na podlagi člena 295 PDEU 
poda predlog o sklenitvi pakta Unije za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice v obliki medinstitucionalnega 
sporazuma, ki bo določal ureditve za lažje 
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sodelovanje med institucijami Unije in 
državami članicami v okviru člena 7 
PEU; meni, da bi bil to pošten, 
uravnotežen, reden in preprečevalni 
mehanizem za obravnavanje morebitnih 
kršitev vrednot iz člena 2 PEU, ki bi lahko 
deloval podobno kot evropski semester za 
ekonomsko politiko; opozarja na 
neločljivo povezavo med načelom pravne 
države in temeljnimi pravicami ter potrebo 
po ozaveščanju vseh Evropejcev o skupnih 
vrednotah EU in Listini; poudarja, kako 
pomembna je vloga ad hoc delegacij, ki 
jih Evropski parlament napoti v države 
članice, kadar obstajajo jasni dokazi o 
hudih kršitvah demokracije, načela 
pravne države in temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 582
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. odločno obsoja nenehne napade 
poljske in madžarske vlade na neodvisnost 
sodstva; poziva Svet, naj nemudoma 
obravnava zadnje dogodke v zvezi s 
spoštovanjem načela pravne države na 
Poljskem glede na postopek v skladu s 
členom 7(1) PEU, ki je trenutno v teku;  
poziva Komisijo, naj nemudoma sproži 
postopek za ugotavljanje kršitev v odziv na 
t.i. „zakon nagobčnik“, ki je začel veljati 
14. februarja 2020 in ki s sankcijami grozi 
poljskim sodnikom, ki bi izvajali sodbo 
Sodišča Evropske unije z dne 19. 
novembra 2019 o jamstvih za neodvisnost 
sodstva1a; poziva Komisijo, naj prav tako 
sproži postopek za ugotavljanje kršitev v 
odziv na sprejetje t.i. zakona omnibus 
(Zakon št. CXXVII 2019), ki redni sodni 
sistem postavlja pod vpliv že 
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spolitiziranega ustavnega sodišča, tako da 
vladnim organom omogoča izredno 
pritožbo v politično občutljivih primerih;
__________________
1a Skupne zadeve C-585/18, C-624/18 in 
C-625/18 A.K. proti Krajowa Rada 
Sądownictwa, in CP in DO proti Sąd 
Najwyższy, sodba z dne 19. novembra 
2019.

Or. en

Predlog spremembe 583
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Moritz 
Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13f. poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti učinkovito preprečevanje 
kršitev temeljnih pravic kot orodje za 
resnično zaščito načela pravne države v 
EU; poudarja, kako pomembna je vloga 
ad hoc delegacij, ki jih Evropski 
parlament napoti v države članice, kadar 
obstajajo jasni dokazi o hudih kršitvah 
demokracije, načela pravne države in 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 584
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. meni, da zadnji dogodki v različnih 
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državah članicah še naprej kažejo, da je 
nujno treba uvesti mehanizem EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice, ki ga je predlagal Parlament, in 
sicer bi ta mehanizem temeljil na 
medinstitucionalnem sporazumu ter 
vključeval neodvisen, sistematičen in 
nediskriminatoren letni pregled na 
podlagi dokazov, pri katerem bi se po 
enakih merilih za vsako državo članico 
ocenilo, kako spoštuje vrednote iz člena 2 
PEU, poleg tega pa bi se za posamezno 
državo izdala priporočila, ki bi jim sledila 
medparlamentarna razprava, v 
institucijah EU pa stalen politični cikel; v 
zvezi s tem Komisijo in Svet poziva, naj se 
s Parlamentom nemudoma začneta 
pogajati o podrobnostih 
medinstitucionalnega sporazuma v skladu 
s členom 295 PDEU; še enkrat poudarja, 
da mora ta mehanizem dopolnjevati in 
okrepiti sedanje in prihodnje postopke v 
skladu s členom 7 PEU, ne pa jih 
nadomestiti;

Or. en

Predlog spremembe 585
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. poudarja, da politični vpliv ali 
nadzor nad sodstvom, druge oblike 
ustrahovanja ali vmešavanja vlad ali 
drugih močnih akterjev, korupcija 
sodnikov, odvetnikov ali tožilcev, pa tudi 
pomanjkanje neodvisnosti posameznih 
sodnikov v sodni hierarhiji, manipuliranje 
z dodeljevanjem zadev, kontroverzna 
imenovanja sodnikov in sistemi volitev 
sodnikov ter podobne ovire za neodvisnost 
posameznih sodnikov pogosto privedejo 
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do tega, da sodstvo ne more ali noče 
izpolniti svoje vloge neodvisnega varovala 
proti samovoljnemu izvrševanju oblasti s 
strani izvršilne in zakonodajne veje 
oblasti, nepristranskega razsodnika 
sporov ter poroka za pravično delovanje 
sodnega sistema in pošteno sojenje in 
pravico do poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 586
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13e. globoko obžaluje, da nekatere 
vlade in politiki v nekaterih državah 
članicah ne ohranjajo in ne krepijo 
neodvisnosti, nepristranskosti in 
odgovornosti sodstva, temveč posegajo v 
delovanje sodstva in celo grozijo 
sodnikom; opozarja, da neodvisnost 
sodnikov ni posebna pravica ali privilegij 
v lastnem interesu sodnikov, temveč je v 
interesu pravne države in oseb, ki iščejo in 
pričakujejo nepristransko pravosodje; 
poudarja, da sta nepristranskost in 
neodvisnost sodnikov bistveni za 
zagotovitev enakosti strank pred sodiščem 
in da bi ju bilo treba obravnavati kot 
jamstvo za svobodo, spoštovanje temeljnih 
pravic in nepristransko uporabo prava; 
obsoja uporabo pravosodnega sistema v 
politične namene, pri čemer je namen 
škodovati političnim oporečnikom, jih 
kompromitirati in utišati; poudarja, da se 
pojem „zloraba prava“ uporablja za 
opredelitev in označevanje tovrstnih 
situacij;

Or. en
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Predlog spremembe 587
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13f. je zaskrbljen zaradi razmer v 
zaporih v nekaterih državah članicah in 
stanja številnih zaporov v EU; poziva 
države članice, naj spoštujejo pravila 
glede odvzema prostosti iz instrumentov 
mednarodnega prava in standardov Sveta 
Evrope; opozarja, da odvzem prostosti ne 
pomeni odvzema dostojanstva; poudarja, 
da so zapornice skupina z značilnimi 
potrebami in da posebnih potreb žensk ne 
bi smeli zanemariti, čeprav gre za manjši 
del zaporniške populacije [1]; poziva 
Komisijo, naj sprejme skupne standarde 
EU o razmerah v zaporih, da bi zaščitila 
pravice zapornikov in spodbujala 
standarde pridržanja v EU1a,
__________________
1a https://rm.coe.int/168077ff14

Or. en

Predlog spremembe 588
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13g. obsoja neuspeh številnih držav 
članic pri izboljšanju razmer v zaporih in 
reševanju prezasedenosti zaporov, zlasti s 
sprejetjem ukrepov za odpravo 
prekomerne uporabe pripora v 
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predkazenskem postopku namesto 
alternativnih ukrepov, ki ne vključujejo 
odvzema prostosti, in poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajo, ki bo določala 
standarde EU;

Or. en

Predlog spremembe 589
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
 Odstavek 13 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13h. opozarja, da je pripor v 
predkazenskem postopku predviden kot 
izjemen ukrep, ki se lahko uporabi le, 
kadar je to nujno potrebno, sorazmerno, 
za najkrajši možni čas in v skladu z 
domnevo nedolžnosti in pravico do 
svobode; obžaluje pretirano uporabo 
pripora v predkazenskem postopku v 
nekaterih državah članicah in 
pomanjkanje pregledov pridržanja, da bi 
zagotovili, da je pripor v predkazenskem 
postopku kot skrajni ukrep ustrezno 
utemeljen;

Or. en

Predlog spremembe 590
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
 Odstavek 13 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13h. poudarja povezavo med korupcijo 
in kršenjem temeljnih pravic v skladu z 
ugotovitvami skupine GRECO Sveta 
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Evrope na številnih področjih, kot so 
neodvisnost sodstva, svoboda izražanja 
novinarjev in žvižgačev, svoboda zbiranja, 
centri za pridržanje, socialne pravice, 
diskriminacija pri uveljavljanju osnovnih 
pravic in trgovina z ljudmi; [1] 
https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-
and-corruption/16808d9c83.

Or. en

Predlog spremembe 591
Karlo Ressler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji ter naj razvijejo 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, 
pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; zato poziva Komisija, naj 
nemudoma spet začne vsako leto 
spremljati boj proti korupciji v institucijah 
EU in državah članicah ter poročati o tem; 
poziva vse države članice, naj ravnajo v 
skladu s priporočili skupine GRECO28;

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji ter naj razvijejo 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, 
pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; zato poziva Komisijo, naj spet 
začne vsako leto spremljati boj proti 
korupciji v institucijah EU in državah 
članicah ter poročati o tem; poziva vse 
države članice, naj ravnajo v skladu s 
priporočili skupine GRECO28; ponovno 
poudarja podporo Parlamenta ustanovitvi 
učinkovitega in neodvisnega Evropskega 
javnega tožilstva, da bi okrepili boj proti 
goljufijam v Evropski uniji;

__________________ __________________
28 Skupina držav proti korupciji 28 Skupina držav proti korupciji

Or. en

Predlog spremembe 592
Caterina Chinnici
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji ter naj razvijejo 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, 
pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; zato poziva Komisija, naj 
nemudoma spet začne vsako leto spremljati 
boj proti korupciji v institucijah EU in 
državah članicah ter poročati o tem; poziva 
vse države članice, naj ravnajo v skladu s 
priporočili skupine GRECO28;

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji in organiziranemu 
kriminalu ter naj razvijejo učinkovite 
instrumente za preprečevanje korupcije, 
boj proti njej in njeno sankcioniranje ter za 
boj proti organiziranemu kriminalu in 
goljufijam, pa tudi za redno preverjanje 
porabe javnih sredstev; opozarja na 
negativen vpliv korupcije in 
organiziranega kriminala na človekove 
pravice; zato poziva Komisijo, naj 
nemudoma spet začne vsako leto spremljati 
boj proti korupciji v institucijah EU in 
državah članicah ter poročati o tem; poziva 
vse države članice, naj ravnajo v skladu s 
priporočili skupine GRECO28;

__________________ __________________
28 Skupina držav proti korupciji 28 Skupina držav proti korupciji

Or. en

Predlog spremembe 593
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji ter naj razvijejo 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, 
pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; zato poziva Komisija, naj 
nemudoma spet začne vsako leto spremljati 
boj proti korupciji v institucijah EU in 

14. poziva institucije EU in države 
članice, naj se odločno borijo proti 
sistemski korupciji ter naj razvijejo 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
korupcije, boj proti njej in njeno 
sankcioniranje ter za boj proti goljufijam, 
pa tudi za redno preverjanje porabe javnih 
sredstev; opozarja na negativen vpliv 
korupcije na človekove pravice; zato 
poziva Komisijo, naj nemudoma spet začne 
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državah članicah ter poročati o tem; poziva 
vse države članice, naj ravnajo v skladu s 
priporočili skupine GRECO28;

vsako leto spremljati boj proti korupciji v 
institucijah EU in državah članicah ter 
poročati o tem; poziva vse države članice, 
naj ravnajo v skladu s priporočili skupine 
GRECO28;

__________________ __________________
28 Skupina držav proti korupciji 28 Skupina držav proti korupciji

Or. en

Predlog spremembe 594
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja na obveznost iz člena 6 
PEU o pristopu k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah; poziva Komisijo, naj 
sprejme potrebne ukrepe za odpravo 
pravnih ovir, ki preprečujejo sklenitev 
pristopnega procesa, predloži nov osnutek 
sporazuma o pristopu Unije k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah in 
pripravi pozitivne rešitve za zadržke, na 
katere je opozorilo Sodišče Evropske unije 
v mnenju št. 2/13 z dne 18. decembra 
2014; meni, da bi z zaključkom tega 
postopka uvedli dodatne zaščitne ukrepe 
za temeljne pravice državljanov in 
prebivalcev EU in zagotovili dodaten 
mehanizem za uveljavljanje človekovih 
pravic, natančneje možnost vložitve 
pritožbe pri Evropskem sodišču za 
človekove pravice v zvezi s kršitvijo 
človekovih pravic zaradi delovanja 
institucije EU ali države članice, ki izvaja 
pravo EU, če kršitev sodi na področje 
uporabe Evropske konvencije o 
človekovih pravicah; meni, da bo sodna 
praksa Evropskega sodišča za človekove 
pravice poleg sodne prakse Sodišča 
Evropske unije na tem področju še 
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dodatno okrepila sedanje in prihodnje 
delovanje EU za spoštovanje in 
spodbujanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na področju 
državljanskih svoboščin, pravosodja in 
notranjih zadev;

Or. en

Predlog spremembe 595
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da imajo žvižgači ključno 
vlogo pri reševanju številnih izzivov naših 
demokracij, vključno z bojem proti veliki 
korupciji in pranju denarja, pa tudi z 
novimi izzivi, kot so ogroženost svobode 
posameznika zaradi množične goljufive 
uporabe osebnih podatkov, dejavnosti, ki 
povzročajo resno okoljsko škodo ali 
grožnje javnemu zdravju; poudarja, da je 
nujno treba izvajati ciljno usmerjene 
ukrepe, ki ljudi spodbujajo k poročanju o 
ustreznih dejstvih in zagotavljajo boljšo 
zaščito tistim, to tudi počnejo; poziva 
Komisijo, naj pozorno spremlja prenos 
direktive o zaščiti žvižgačev v nacionalno 
zakonodajo držav članic EU v dveh letih 
po začetku veljavnosti, kot je zakonsko 
predpisano;

Or. en

Predlog spremembe 596
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Peter Vitanov (Petar Vitanov), 
Sylwia Spurek, Klára Dobrev, Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. izraža zaskrbljenost zaradi 
nenehnih napadov na neodvisnost sodstva 
v nekaterih državah članicah EU; je 
globoko zaskrbljen zaradi negativnega 
razvoja dogodkov na Madžarskem in na 
Poljskem; je zaskrbljen, ker v Svetu ni 
napredka v postopku po členu 7; poziva 
Svet, naj pri zaslišanjih v postopku po 
členu 7(1) upošteva stanje na področju 
temeljnih pravic, demokracije in načela 
pravne države; opozarja, da mora biti 
Evropski parlament nujno del potekajočih 
zaslišanj;

Or. en

Predlog spremembe 597
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da korupcija resno 
ogroža demokracijo, pravno državo in 
enako obravnavo vseh državljanov; 
poudarja, da korupcija s preusmerjanjem 
javnih sredstev od javne porabe, ki so ji 
namenjena, zmanjšuje raven in kakovost 
javnih storitev in zato škodi temeljnim 
pravicam; poziva države članice in 
evropske institucije, naj razvijejo 
učinkovite instrumente za boj proti 
korupciji in redno preverjajo uporabo 
javnih sredstev;

Or. it

Predlog spremembe 598
Raphaël Glucksmann
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ponovno poziva Evropsko 
komisijo, naj predlaga pakt EU za 
demokracijo, pravno državo in temeljne 
pravice, kot je opredelil v resoluciji z dne 
25. oktobra 20161a; poudarja, da bi 
morale biti za države članice, ki sistemsko 
kršijo temeljne pravice, predvidene 
proračunske posledice, in odločno vztraja 
pri svojem stališču zadevajoč zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah2a;
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409
2a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0349

Or. en

Predlog spremembe 599
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. odločno obsoja dejanja v centrih 
za otroke v Španiji, kjer je pomanjkanje 
nadzora nad odgovornimi za sistem 
povzročilo, da so otroci udeleženi v 
omrežjih za spolno izkoriščanje, in poziva 
institucije EU, naj sprejmejo ustrezne 
ukrepe za odpravo te prakse;

Or. en

Predlog spremembe 600
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans
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Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da sta dostop do sodnega 
varstva in pravica do obrambe temeljni 
pravici; nespoštovanje teh pravic vodi v 
nekaznovanost in nepravičnost; poudarja, 
da mora biti boj proti nekaznovanosti 
prednostna naloga za evropske in 
nacionalne institucije; poziva institucije 
EU in države članice, naj izboljšajo 
učinkovitost evropskih instrumentov 
pravosodnega sodelovanja, zlasti 
evropskega naloga za prijetje, da bi 
zagotovile enako zaščito žrtev in 
osumljencev ali obtožencev;

Or. en

Predlog spremembe 601
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva institucije in države članice 
EU, naj hitro začnejo pogajanja o 
sporazumu o pristopu EU k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah in ga 
ratificirajo, kot to zahtevajo pogodbe EU, 
in sicer tako, da bodo institucije in države 
članice EU, ki delujejo v skladu s pravom 
EU, v celoti odgovorne za kršitve pravic iz 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, žrtvam teh kršitev pa zagotovi 
učinkovit dostop do sodnega varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 602
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da je treba boj proti 
organiziranemu kriminalu obravnavati 
kot prednostno nalogo tega 
parlamentarnega obdobja; v zvezi s tem 
poudarja, da sredstva, odvzeta zakonitemu 
gospodarstvu, negativno vplivajo na polno 
uživanje temeljnih pravic evropskih 
državljanov, kot je zapisano v Listini EU o 
temeljnih pravicah;

Or. it

Predlog spremembe 603
Diana Riba i Giner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva EU, naj reformira Pogodbe 
tako, da se bo Evropska listina temeljnih 
pravic neposredno uporabljala na vseh 
področjih in v vseh državah članicah, kar 
bo Sodišču Evropske unije omogočilo 
sodni nadzor temeljnih pravic; poziva, naj 
se posameznikom omogoči, da sprožijo 
postopek proti državi članici zaradi kršitev 
temeljnih pravic, če so bili izčrpani vsi 
pravni instrumenti;

Or. en

Predlog spremembe 604
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde 
Vautmans
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Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva institucije in države članice 
EU, naj oblikujejo pravne mehanizme za 
kriminalizacijo poveličevanja posameznih 
terorističnih dejanj, saj se pri tem žrtve 
ponižujejo, prihaja pa tudi do sekundarne 
viktimizacije, saj se tepta dostojanstvo 
žrtev in škoduje njihovemu okrevanju;

Or. en

Predlog spremembe 605
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva vse države članice in 
Evropsko unijo, naj razvijejo konkretne 
strategije za spodbujanje preglednosti, 
občutka odgovornosti pri državljanih, boj 
proti organiziranemu kriminalu in proti 
njegovemu prikritemu vstopanju v realno 
gospodarstvo držav članic;

Or. it

Predlog spremembe 606
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. odločno obsoja porast trgovine z 
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ljudmi in poziva države članice, naj 
okrepijo sodelovanje in boj proti 
organiziranemu kriminalu, predvsem 
tihotapljenju in trgovini z ljudmi, vendar 
tudi izkoriščanju, prisilnemu delu, 
spolnemu zlorabljanju in mučenju, 
obenem pa zaščitijo žrtve;

Or. en


