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Pozmeňujúci návrh 1
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ je založená na hodnotách 
dodržiavania ľudských práv, demokracie a 
zásad právneho štátu; keďže týmito 
hodnotami sa riadi aj vonkajšia činnosť 
EÚ;

A. keďže v článku 2 ZEÚ sa uvádza, 
že Únia je založená na hodnotách 
dodržiavania ľudských práv, slobody, 
demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu 
a rešpektovania ľudských práv vrátane 
práv osôb patriacich k menšinám; keďže 
tieto hodnoty by sa mali dodržiavať aj vo 
vonkajšej činnosti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ je založená na hodnotách 
dodržiavania ľudských práv, demokracie a 
zásad právneho štátu; keďže týmito 
hodnotami sa riadi aj vonkajšia činnosť 
EÚ;

A. keďže EÚ je založená na hodnotách 
dodržiavania ľudských práv, demokracie a 
zásad právneho štátu, rešpektovania 
ľudskej dôstojnosti, ako aj rovnosti a 
solidarity; keďže týmito hodnotami sa riadi 
aj vonkajšia činnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy B. keďže štúdie ukázali, že zmena 
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prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

klímy a zhoršovanie životného prostredia 
budú čoraz viac ohrozovať základné 
ľudské práva zraniteľných osôb, ako je 
právo na život, vodu, potraviny, hygienu, 
zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie; 
keďže sa zvyšuje počet ľudí vysídlených v 
dôsledku núdzovej situácie v oblasti 
klímy; keďže EÚ bojuje proti zmene klímy 
prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene 
klímy prostredníctvom ambicióznych 
politík doma a prostredníctvom úzkej 
spolupráce s medzinárodnými partnermi;

B. keďže boj proti zmene klímy a 
ochrana životného prostredia sú právnymi 
záväzkami vyplývajúcimi zo zmlúv a 
Charty základných práv Európskej únie; 
keďže v súlade s cieľmi Parížskej dohody 
by EÚ a členské štáty mali zaviesť 
ambiciózne politiky na vnútroštátnej 
úrovni a v úzkej spolupráci s 
medzinárodnými partnermi zamerané na 
posilnenie globálnej reakcie na zmenu 
klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy 
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prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi v snahe 
dosiahnuť, aby bola Európa odolnejšia 
proti zmene klímy, a podporiť lepšiu 
koordináciu a výmenu informácií medzi 
členskými štátmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 6
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy 
prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

B. keďže EÚ je zodpovedná za boj 
proti zmene klímy spôsobenej ľudskou 
činnosťou prostredníctvom ambicióznych 
politík doma a prostredníctvom úzkej 
spolupráce s medzinárodnými partnermi; 
keďže zistenia osobitnej správy IPCC z 
roku 2018 boli znepokojivé a poukázali na 
to, že do roku 2030 sú potrebné 
bezprecedentné zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy 
prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

B. keďže EÚ musí bojovať proti 
zmene klímy prostredníctvom 
ambicióznych a komplexných politík 
založených na ľudských právach doma a 
prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ bojuje proti zmene klímy 
prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

B. keďže EÚ musí aj naďalej 
posilňovať boj proti zmene klímy 
prostredníctvom ambicióznych politík 
doma a prostredníctvom úzkej spolupráce s 
medzinárodnými partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže len v roku 2019 bolo pre 
svoju prácu zavraždených viac ako 
300 ochrancov životného prostredia a 
obhajcov práv na celom svete, z ktorých 
40 % pracovalo v oblasti práv k držbe 
pôdy, práv pôvodného obyvateľstva a 
environmentálnych práv; keďže práva k 
držbe pôdy, environmentálne práva a 
práva pôvodného obyvateľstva zostávajú v 
dôsledku využívania prírodných zdrojov v 
kombinácii s korupciou, zlou správou vecí 
verejných a systémovou chudobou 
naďalej najnebezpečnejším odvetvím 
ochrany ľudských práv; keďže 
obhajkyne, ktoré často nemôžu vlastniť 
pôdu ani sa zúčastňovať na 
rozhodovacích procesoch, čelia 
systematickej a štrukturálnej 
diskriminácii a násiliu a osobitnému 
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riziku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Valné zhromaždenie OSN 
prijalo v roku 1998 Deklaráciu o 
ochrancoch ľudských práv; keďže v tejto 
deklarácii sa potvrdzuje, že štáty by mali 
prijať všetky potrebné opatrenia, aby 
každému, či už jednotlivo, alebo spoločne 
s inými, zabezpečil ochranu zo strany 
kompetentných orgánov voči akejkoľvek 
forme násilia, hrozby, represálií, 
diskriminácie de facto i de iure, nátlaku 
alebo iného svojvoľného konania ako 
odvety za to, že legitímne uplatnil svoje 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže negatívne dôsledky zmeny 
klímy neúmerne znášajú osoby a 
komunity, ktoré už sú znevýhodnené z 
dôvodu geografickej polohy, chudoby, 
veku, zdravotného postihnutia, 
kultúrneho alebo etnického pôvodu, ktoré 
historicky najmenej prispeli k emisiám 
skleníkových plynov, a keďže osobitná 
povaha pôvodného obyvateľstva a jeho 



PE660.268v01-00 8/45 AM\1217903SK.docx

SK

miestnych komunít môže zhoršiť ich 
zraniteľnosť, keďže sa môžu nachádzať 
vo veľmi izolovaných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zmena klímy má vplyv na 
základné práva, ako je právo na život, 
vodu, potraviny a zdravie, právo na 
súkromný a rodinný život, zákaz 
neľudského a ponižujúceho 
zaobchádzania a pokojné užívanie 
domova; keďže čisté a zdravé životné 
prostredie má zásadný význam pre ľudský 
život;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v posledných rokoch 
ochrancovia životného prostredia čoraz 
častejšie čelia vraždám, únosom, 
mučeniu, rodovo motivovanému násiliu, 
hrozbám, obťažovaniu, zastrašovaniu, 
očierňujúcim kampaniam, kriminalizácii, 
súdnemu obťažovaniu, nútenému 
vysťahovaniu a vysídľovaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže podľa rámcových zásad v 
oblasti ľudských práv a životného 
prostredia osobitného spravodajcu OSN 
pre životné prostredie z roku 20181a, 
pokiaľ ide o záväzky štátov podľa 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv, ktoré sa týkajú využívania 
bezpečného, čistého, zdravého 
a udržateľného životného prostredia, štáty 
musia „(...) monitorovať a účinne 
presadzovať dodržiavanie noriem 
predchádzaním porušovaniu noriem, jeho 
vyšetrovaním, trestaním a nápravou zo 
strany súkromných subjektov, ako aj 
vládnych orgánov“; (rámcová zásada 12)
_________________
1a https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/42/
PDF/G1801742.pdf?OpenElement

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže kriminalizácia ochrancov 
životného prostredia je v mnohých 
krajinách bežná a strategické súdne spory 
proti verejnej správe presmerovávajú 
zdroje, energiu a pozornosť od úsilia 
ochrancov o prekonanie zdĺhavých a často 
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neopodstatnených súdnych konaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže v EÚ a v tretích krajinách 
bojujú environmentálni obhajcovia 
ľudských práv proti zmene klímy 
spôsobenej ľudskou činnosťou, ako je 
zaberanie pôdy, nezákonná ťažba dreva a 
veľké projekty nadnárodných korporácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže Rada OSN pre ľudské 
práva v uznesení z roku 2019 uznala 
pozitívnu, dôležitú a legitímnu úlohu 
obhajcov ľudských práv pri podpore a 
ochrane ľudských práv, keďže sa týkajú 
využívania bezpečného, čistého, zdravého 
a udržateľného životného prostredia, a 
vyjadrila hlboké znepokojenie nad tým, že 
obhajcovia ľudských práv pracujúci na 
záležitostiach životného prostredia, tzv. 
environmentálni obhajcovia ľudských 
práv, patria medzi najohrozenejších 
obhajcov ľudských práv najviac 
vystavených riziku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže za posledné tri roky bolo 
zaznamenaných 578 vrážd ochrancov 
práv k držbe pôdy, environmentálnych 
práv a práv pôvodného obyvateľstva, 
pričom Filipíny sú stále na prvom mieste 
zoznamu ako najnebezpečnejšia krajina 
pre ochrancov environmentálnych práv; 
konštatuje, že v mnohých prípadoch 
dochádza ku konfliktom a k porušovaniu 
právnych predpisov v kontexte 
hospodárskej nerovnosti a sociálneho 
vylúčenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže súkromné a právnické 
osoby majú povinnosť riešiť dôsledky 
zmeny klímy na ľudské práva v súlade s 
hlavnými zásadami OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv a zohrávajú 
dôležitú úlohu pri podpore priestoru 
občianskej spoločnosti a priaznivého 
prostredia pre ochrancov životného 
prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže hospodárska kríza, ktorá sa 
očakáva v dôsledku pandémie, môže 
podnietiť štáty na odklon od životného 
prostredia s cieľom stimulovať 
krátkodobý hospodársky rast; keďže to 
povedie k zvýšenému násiliu s cieľom 
prinútiť spoločenstvá opustiť svoju zem, 
aby sa umožnilo jej využívanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. uznáva nevyhnutné prepojenie 
medzi environmentálnymi zmenami a 
ľudskými právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám 

1. uznáva neoddeliteľné prepojenie 
ľudských práv s ochranou životného 
prostredia a zdôrazňuje v tejto súvislosti 
kľúčovú úlohu obhajcov ľudských práv a 
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násilia; ich právnych zástupcov; odsudzuje všetky 
formy násilia, obťažovania a 
zastrašovania, ktoré sú proti nim 
páchané; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili riadne a účinné vyšetrovanie a 
stíhanie týchto činov; vyzýva členské štáty, 
aby v zákonoch a v praxi vytvorili a 
udržiavali bezpečné a chránené prostredie 
pre ochrancov ľudských práv v oblasti 
životného prostredia, ktoré im umožní 
vykonávať ich prácu, a zabezpečili im 
účinný prístup k spravodlivosti a 
primeraným právnym prostriedkom 
nápravy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám násilia;

1. uznáva kľúčovú úlohu obhajcov 
ľudských práv a ich zákonných zástupcov 
pri obrane práv k držbe pôdy, práv 
pôvodného obyvateľstva a 
environmentálnych práv; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia zvyšujúcej sa 
úrovni obťažovania a násilia; zdôrazňuje 
najmä prácu ochrankýň životného 
prostredia a odsudzuje riziká, ktorým 
čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám 
násilia;

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad rastúcou mierou vrážd a 
násilných činov, ktorým čelia ochrancovia 
životného prostredia, ako sú rodovo 
motivované násilie, hrozby, obťažovanie, 
zastrašovanie, očierňujúce kampane, 
kriminalizácia, súdne obťažovanie, 
nútené vysťahovanie a vysídľovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám 
násilia;

1. vyjadruje dôraznú podporu 
obhajcom ľudských práv a ich zákonným 
zástupcom; odsudzuje skutočnosť, že 
environmentálni obhajcovia ľudských 
práv čelia represiám, kriminalizácii a 
ohrozeniu svojich životov pre svoj boj v 
prospech svojho životného prostredia a 
svojej komunity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám násilia;

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám násilia 
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a že ich posolstvá zostávajú nepochopené;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva úlohu obhajcov ľudských 
práv a ich zákonných zástupcov; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrancovia 
životného prostredia čelia hrozbám násilia;

1. zdôrazňuje dôležitú úlohu obhajcov 
ľudských práv a ich zákonných zástupcov; 
odsudzuje skutočnosť, že ochrancovia 
životného prostredia na celom svete a v 
Európe čelia čoraz väčším represiám a 
hrozbám násilia a smrti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje, že povinnosť štátov 
chrániť práva občanov je jasne stanovená 
v medzinárodnom práve; vyzýva Komisiu 
a jej členské štáty, aby chránili práva 
environmentálnych obhajcov ľudských 
práv v EÚ a na celom svete, a to najmä 
slobodu prejavu a slobodu a pluralitu 
médií v kontexte environmentálnych práv, 
a aby zaručili bezpečnosť a ochranu 
novinárov; vyzýva EÚ a jej členské štáty, 
aby prijali všetky opatrenia potrebné na 
vytvorenie bezpečného a priaznivého 
prostredia pre ochrankyne životného 
prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že je pravdepodobné, že 
aj ochrankyne životného prostredia budú 
vystavené hrozbám a násiliu osobitne 
spojeným s ich pohlavím, najmä 
sexuálnemu násiliu, ako aj hrozbám, 
obťažovaniu a očierňujúcim kampaniam 
súvisiacim s ich postavením ako ženy; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
riadne a efektívne vyšetrovanie a stíhanie 
týchto činov a aby zaviedli cielené 
opatrenia na boj proti rodovo 
motivovanému násiliu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. ďalej uznáva viaceré a prelínajúce 
sa formy násilia a diskriminácie, ktorým 
čelia environmentálne obhajkyne 
ľudských práv, vrátane sexuálneho a 
rodovo motivovaného násilia; naliehavo 
vyzýva krajiny, aby prijali účinné 
opatrenia na ochranu obhajkýň a aby 
zvážili začlenenie rodového hľadiska 
do svojho úsilia o vyšetrovanie hrozieb a 
útokov namierených voči obhajcom 
ľudských práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby urobila viac 
pre ochranu obhajcov ľudských práv, 
pôvodného obyvateľstva, 
environmentálnych aktivistov a 
organizácií zapojených do boja proti 
zmene klímy na celom svete a aby 
venovala osobitnú pozornosť 
diferencovaným potrebám ochrany 
obhajkýň ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva na okamžité opatrenia proti 
obťažovaniu, zastrašovaniu, násilným 
útokom a väzneniu páchaným na 
ochrancoch životného prostredia a žiada 
rýchlu reakciu na ich ochranu pred 
akýmkoľvek obťažovaním, 
prenasledovaním a násilím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty EÚ, aby 
poskytovali medzinárodnú ochranu 
environmentálnym obhajcom ľudských 
práv, ktorí hľadajú bezpečie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje znepokojenie nad 
zhoršením situácie obhajcov ľudských 
práv v mnohých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. berie na vedomie správu 
Medzivládnej vedecko-politickej platformy 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES)1 a, v ktorej sa uvádza, že ľudská 
činnosť spôsobujúca zmenu klímy a 
stratu biodiverzity prostredníctvom svojho 
vplyvu na životné prostredie takisto 
zvyšuje riziko pandémie, že riziko 
pandémie sa dá významne znížiť 
obmedzením ľudských činností, ktoré 
vedú k strate biodiverzity, a že náklady na 
zníženie rizika pandémie sú stokrát 
menšie ako náklady na reakciu na tieto 
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pandémie; víta skutočnosť, že v nedávno 
prijatej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity 
sa uznáva súvislosť medzi stratou 
biodiverzity a pandémiami, zdôrazňuje 
však naliehavú potrebu ďalších krokov; 
žiada, aby Komisia a členské štáty prijali a 
realizovali možnosti politiky definované v 
rámci IPBES s cieľom pokročiť k 
zásadnej zmene potrebnej na prevenciu 
budúcich pandémií;
_________________
1 a IPBES workshop report on Biodiversity 
ad Pandemics (Správa z konferencie 
IPBES o biodiverzite a pandémiách): 
https://ipbes.net/pandemics 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že krajiny sú podľa 
medzinárodného práva povinné 
dodržiavať práva ochrancov životného 
prostredia a chrániť ich pred 
nebezpečenstvom; naliehavo preto vyzýva 
krajiny, aby zaručili ochranu ochrancov 
životného prostredia prijatím zákonov a 
komplexných ochranných opatrení a 
zabezpečením vyšetrovania útokov 
a hrozieb namierených proti nim, ako aj 
zodpovednosti za ne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
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Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
akčný plán proti zvýšenému násiliu pri 
nútenom odchode spoločenstiev z ich 
území vzhľadom na pandémiu COVID-
19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
poskytla podporu štátom pri zavádzaní 
ochranných mechanizmov a právnych 
predpisov, ktoré by vymedzili ochrancov 
životného prostredia, uznali ich prácu a 
zaručili ich ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva na zvýšenie politickej a 
finančnej podpory ochrancov 
environmentálnych práv a systematické 
odsúdenie represálií voči nim;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. vyzýva EÚ, aby v súlade 
s rezolúciou Rady OSN pre ľudské práva 
uľahčila informovanosť a účasť 
verejnosti na environmentálnom 
rozhodovaní vrátane občianskej 
spoločnosti, žien, detí, mládeže, 
pôvodného obyvateľstva, vidieckych a 
miestnych komunít, a to nielen na 
v rozvojových krajinách, ale na celom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zhoršujúcou sa situáciou ochrancov 
životného prostredia, oznamovateľov, 
novinárov a právnych zástupcov 
pôsobiacich v oblasti životného prostredia 
na celom svete vrátane Európskej únie; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby chránili 
slobodu prejavu a slobodu a pluralitu médií 
a zaistili bezpečnosť a ochranu novinárov; 
keďže oznamovanie je základným 
aspektom slobody prejavu a zohráva 
hlavnú úlohu pri odhaľovaní priestupkov 
a predchádzaní týmto priestupkom a pri 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
a transparentnosti; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby sledovala 
transpozíciu a zabezpečila úplné 
uplatňovanie smernice (EÚ) 2019/1937 o 
ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia 
práva Únie, členskými štátmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov v EÚ a vo vonkajších 
vzťahoch; vyjadruje hlboké znepokojenie 
nad zneužívaním, trestnými činmi a 
smrteľnými útokmi, ktoré sú stále 
páchané na novinároch a pracovníkoch v 
oblasti médií z dôvodu ich činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Bettina Vollath, Evin Incir
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií, právo na zhromažďovanie 
a zaistili bezpečnosť a ochranu novinárov, 
oznamovateľov a ochrancov životného 
prostredia aj vo vonkajších vzťahoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov a ochrancov životného 
prostredia vo vonkajších vzťahoch;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 46
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov vo vonkajších 
vzťahoch;

2. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
chránili slobodu prejavu a slobodu a 
pluralitu médií a zaistili bezpečnosť a 
ochranu novinárov, obhajcov ľudských 
práv a ochrancov životného prostredia vo 
vonkajších vzťahoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. považuje právo na informácie za 
dôležitý nástroj pre ľudí potenciálne 
postihnutých dôsledkami zmeny klímy, 
aby boli včas a primerane informovaní 
o škodlivých účinkoch zmeny klímy 
a adaptačných opatreniach; požaduje 
dodržiavanie práva na informácie a 
slobody informácií; podporuje 
vykonávanie zásady účasti na boji proti 
zmene klímy a vytvorenie vzájomne 
prepojených štruktúr v členských štátoch, 
ktoré umožňujú plnú podporu dotknutej 
verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ vzhľadom 
na pretrvávajúcu potrebu, aby EÚ bola 
popredným svetovým hráčom v oblasti 
podpory a presadzovania ochrany 
ľudských práv, a vo vytváraní iniciatív na 
boj proti organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
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a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 49
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ najmä so 
zreteľom na klímu a vo vytváraní iniciatív 
na boj proti organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej 
justície, lepší prístup k právnym 
prostriedkom nápravy pre obete 
porušovania ľudských práv v dôsledku 
zmeny klímy a presadzovanie ľudských 
práv a dobrej správy vecí verejných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu, keďže toto sú základné 
prvky na zabezpečenie ochrany 
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a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

environmentálnych obhajcov ľudských 
práv; dôrazne podporuje rozvoj stabilných 
inštitúcií a vymáhateľnej justície a 
presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Milan Uhrík

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

3. podporuje Komisiu vo 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 52
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vynútiteľnej 

3. vyzýva Komisiu, aby demokraciu, 
právny štát a ľudské práva vždy 
považovala za jadro vonkajšej činnosti EÚ 
a aby rozvíjala a posilňovala iniciatívy 
zamerané na boj proti organizovanej 
trestnej činnosti, nelegálnemu zaberaniu 
pôdy a odlesňovaniu;
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spravodlivosti a presadzovanie dobrej 
správy vecí verejných v dotknutých 
krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej justície 
a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje prácu na 
rozvoji stabilných inštitúcií a vymáhateľnej 
justície a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podporuje Komisiu v posilňovaní 
demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv vo vonkajšej činnosti EÚ a 
vytváraní iniciatív na boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
nelegálnemu zaberaniu pôdy a 
odlesňovaniu; dôrazne podporuje rozvoj 
stabilných inštitúcií a vymáhateľnej 
justície a presadzovanie dobrej správy vecí 
verejných v dotknutých krajinách;

3. vyzýva Komisiu, aby rešpektovala 
základné práva vo všetkých vnútorných a 
vonkajších politikách EÚ a zabezpečila, 
aby EÚ nepodporovala iniciatívy a 
projekty, ktoré by viedli k nelegálnemu 
zaberaniu pôdy, nezákonnej ťažbe a 
odlesňovaniu, vrátane veľkých projektov 
nadnárodných spoločností, ktoré majú 
škodlivý vplyv na životné prostredie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
rastúcou kriminalizáciou a 
prenasledovaním environmentálnych 
aktivistov v rozvojových krajinách 
vládami a nadnárodnými spoločnosťami, 
ktoré investujú do využívania prírodných 
neobnoviteľných zdrojov, čo prispieva k 
odlesňovaniu, strate biodiverzity a 
porušovaniu ľudských práv, ktoré 
postihujú najmä pôvodné obyvateľstvo; 
odsudzuje akékoľvek pokusy o 
dereguláciu ochrany životného prostredia 
a ľudských práv v kontexte pandémie 
COVID-19 a ďalších kríz; zároveň 
vyjadruje znepokojenie nad situáciou 
ochrancov životného prostredia a 
oznamovateľov na celom svete; 
pripomína, že každému by mali byť 
priznané jeho ľudské práva, ako aj právo 
na ochranu životného prostredia a 
udržateľný rozvoj a nikto by nemal byť 
potrestaný, prenasledovaný či obťažovaný 
za ochranu životného prostredia; žiada 
Komisiu, aby podporovala ochrancov 
životného prostredia na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že bezpečnosť 
environmentálnych obhajcov ľudských 
práv je prirodzene spojená s 
bezpečnosťou komunít, ktoré obhajujú, a 
možno ju chrániť holistickým prístupom, 
ktorý zahŕňa posilnenie demokratických 
inštitúcií, boj proti beztrestnosti, zníženie 
hospodárskej nerovnosti a rovnaký 
prístup k spravodlivosti; naliehavo vyzýva 
krajiny, aby v tejto súvislosti prijali 
opatrenia na posilnenie demokratických 
inštitúcií, ochranu priestoru občianskej 
spoločnosti, dodržiavanie zásad právneho 
štátu a boj proti beztrestnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh na aktualizáciu a 
posilnenie legislatívneho rámca EÚ v 
oblasti environmentálnej administratívnej 
a trestnej zodpovednosti a prístupu k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia a aby preskúmala možnosť 
rozšíriť mandát Európskej prokuratúry, 
keď bude plne funkčná, o trestné činy v 
oblasti životného prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že zavedenie 
záväzných a harmonizovaných právnych 
predpisov EÚ týkajúcich sa náležitej 
starostlivosti v oblasti podnikania môže 
pomôcť zlepšiť ochranu ľudských práv a 
dodržiavanie environmentálnych noriem v 
boji proti beztrestnosti a zmene klímy v 
rozvojových krajinách a prispieť k 
vykonávaniu cieľov Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja, Parížskej dohody a cieľov 
Európskej zelenej dohody; zdôrazňuje, že 
budúce právne predpisy by mali 
zohľadňovať osobitné potreby a práva 
žien a zraniteľných skupín, ako sú deti a 
pôvodní obyvatelia, že budúce právne 
predpisy by mali podliehať zmysluplnému 
a inkluzívnemu konzultačnému procesu 
na mieste s príslušnými zainteresovanými 
stranami a dotknutými komunitami a že 
tento proces by sa mal vykonávať v úzkej 
spolupráci s delegáciami EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby sa naďalej usilovala o 
schválenie záväznej zmluvy OSN pre 
nadnárodné spoločnosti v oblasti 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby presadzovali a podporovali 
medzinárodné uznanie trestného činu 
ekocídy v rámci Rímskeho štatútu 
Medzinárodného trestného súdu;

Or. fr



AM\1217903SK.docx 31/45 PE660.268v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 60
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preverila, či projekty v oblasti 
infraštruktúry a energetiky financované z 
rôznych nástrojov rozvojovej spolupráce a 
vonkajšej politiky, a to aj prostredníctvom 
Európskej investičnej banky, neohrozujú 
ľudské práva, ciele udržateľného rozvoja, 
ciele Parížskej dohody v oblasti boja proti 
zmene klímy ani Európsku zelenú 
dohodu; v tejto súvislosti takisto vyzýva na 
dôkladné vyhodnotenie, či boli 
navrhované projekty konzultované 
s pôvodným a miestnym obyvateľstvom a 
či zahŕňali jeho skúsenosti a znalosti v 
oblasti miestnej ekológie, ľudských práv a 
rozvojových potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. z hľadiska rozvoja sa domnieva, že 
revízia obchodnej politiky EÚ by mala 
znovu vymedziť, podporiť a posilniť 
ochranu životného prostredia a ľudských 
práv; zdôrazňuje, že povinnosti náležitej 
starostlivosti v sociálnej a 
environmentálnej oblasti a v oblasti 
ľudských práv by sa mali presadzovať v 
rámci všetkých nových a existujúcich 
obchodných mechanizmov, ako sú dohody 
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o voľnom obchode, dohody 
o hospodárskom partnerstve, všeobecné 
systémy preferencií a investičné dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto 
spolupráca by mala byť založená na 
zásade „viac za viac“ a že nedostatočná 
spolupráca, zastrašovanie, represie a 
násilie voči pôvodnému obyvateľstvu a 
ochrancom životného prostredia by mali 
viesť k zníženiu vonkajšej pomoci a 
podpory bez toho, aby to malo vplyv na 
humanitárnu pomoc;

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním demokracie, 
zásad právneho štátu, ľudských práv a 
základných slobôd, s rešpektovaním 
ľudskej dôstojnosti, ako aj rovnosti a 
solidarity, a zásad dobrej správy vecí 
verejných; podporuje vytvorenie 
mechanizmu zodpovednosti s cieľom 
zaručiť, aby sa finančné prostriedky 
nevyužívali na projekty, ktoré poškodzujú 
životné prostredie alebo ľudské práva; 
zdôrazňuje, že ochrana životného 
prostredia a rešpektovanie ľudských práv 
má zásadný význam pre udržateľný 
rozvoj; vyzýva EÚ, aby preskúmala 
spôsoby, ako zlepšiť porozumenie, 
koordináciu a spoluprácu v oblasti 
vysídľovania spôsobeného zmenou klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto 
spolupráca by mala byť založená na 
zásade „viac za viac“ a že nedostatočná 
spolupráca, zastrašovanie, represie a 
násilie voči pôvodnému obyvateľstvu a 
ochrancom životného prostredia by mali 
viesť k zníženiu vonkajšej pomoci a 
podpory bez toho, aby to malo vplyv na 
humanitárnu pomoc;

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky musia vždy vychádzať z 
najvyšších európskych a medzinárodných 
noriem v oblasti životného prostredia a 
ľudských práv a zahŕňať Parížsku 
dohodu a Agendu 2030 pre udržateľný 
rozvoj ako referenčné hodnoty pre 
spoluprácu s tretími krajinami; vyzýva 
Komisiu, aby pred ukončením 
akýchkoľvek obchodných rokovaní 
vykonala konkrétne posúdenia vplyvu na 
ľudské práva a rodovú rovnosť a aby 
pozastavila alebo upravila obchodné 
dohody alebo preferenčné obchodné 
dojednania, v ktorých sa systematicky 
porušujú ľudské práva vrátane práv 
ochrancov životného prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto 
spolupráca by mala byť založená na 
zásade „viac za viac“ a že nedostatočná 
spolupráca, zastrašovanie, represie a 
násilie voči pôvodnému obyvateľstvu a 
ochrancom životného prostredia by mali 
viesť k zníženiu vonkajšej pomoci a 

4. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné preskúmanie všetkých 
príslušných politík, nástrojov a 
mechanizmov EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojovej pomoci 
z hľadiska ľudských práv a životného 
prostredia; vyzýva delegáciu EÚ v tretích 
krajinách, aby úzko spolupracovala so 
zástupcami pôvodného obyvateľstva a 
ochrancami životného prostredia a 
podporovala ich prostredníctvom 
vhodných opatrení;
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podpory bez toho, aby to malo vplyv na 
humanitárnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto spolupráca 
by mala byť založená na zásade „viac za 
viac“ a že nedostatočná spolupráca, 
zastrašovanie, represie a násilie voči 
pôvodnému obyvateľstvu a ochrancom 
životného prostredia by mali viesť k 
zníženiu vonkajšej pomoci a podpory bez 
toho, aby to malo vplyv na humanitárnu 
pomoc;

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
politiky by mali byť predpokladom pre 
dodržiavanie zásad právneho štátu a zásad 
dobrej správy vecí verejných bez toho, aby 
poškodzovali konečných príjemcov; 
domnieva sa, že táto spolupráca by mala 
byť založená na zásade „viac za viac“ a že 
nedostatočná spolupráca, zastrašovanie, 
represie a násilie voči pôvodnému 
obyvateľstvu a ochrancom životného 
prostredia by mali viesť k zníženiu alebo 
pozastaveniu vonkajšej pomoci a podpory 
bez toho, aby to malo vplyv na 
humanitárnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Milan Uhrík

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 

4. opätovne potvrdzuje svoju pozíciu, 
že všetky príslušné politiky, nástroje a 
mechanizmy EÚ vrátane obchodných 
dohôd, ako aj rozvojová pomoc a vízové 
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politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto spolupráca 
by mala byť založená na zásade „viac za 
viac“ a že nedostatočná spolupráca, 
zastrašovanie, represie a násilie voči 
pôvodnému obyvateľstvu a ochrancom 
životného prostredia by mali viesť k 
zníženiu vonkajšej pomoci a podpory bez 
toho, aby to malo vplyv na humanitárnu 
pomoc;

politiky by mali byť spojené so 
spoluprácou a s dodržiavaním zásad 
právneho štátu a zásad dobrej správy vecí 
verejných; domnieva sa, že táto spolupráca 
by mala byť založená na zásade „viac za 
viac“ a že nedostatočná spolupráca v 
prípade potvrdeného a overeného 
zastrašovania, represií a násilia voči 
pôvodnému obyvateľstvu a ochrancom 
životného prostredia by mala viesť k 
zníženiu vonkajšej pomoci a podpory bez 
toho, aby to malo vplyv na humanitárnu 
pomoc;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 67
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína povinnosť EÚ a jej 
členských štátov regulovať korporácie 
pôsobiace v Únii s cieľom chrániť ľudské 
práva; zdôrazňuje, že to zahŕňa vytvorenie 
spôsobov na uplatnenie požiadavky 
zodpovednosti a súdnych prostriedkov 
nápravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Úniu a členské štáty, aby na 
nadchádzajúcom Valnom zhromaždení 
OSN podporili celosvetové uznanie práva 
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na bezpečné, čisté, zdravé a udržateľné 
životné prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. podporuje prácu obhajcov 
ľudských práv, ich ochranu a rozvoj 
priaznivého prostredia pre ich činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. víta záväzok Komisie prijať 
legislatívny návrh o požiadavkách 
náležitej starostlivosti v celej EÚ pre 
podniky s cieľom identifikovať 
porušovanie ľudských práv vrátane práv 
dieťaťa a základných slobôd, vážne 
ublíženia na zdraví alebo zdravotné riziká, 
environmentálne škody, a to aj v súvislosti 
s klímou, a predchádzať im, zmierňovať 
ich a vyvodzovať za ne zodpovednosť; 
zdôrazňuje význam revízie smernice o 
environmentálnej zodpovednosti, najmä 
pokiaľ ide o zlepšenie presadzovania, 
s cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
podnikov EÚ za škody na životnom 
prostredí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám v hostiteľských 
komunitách;

5. zdôrazňuje, že pôvodné 
obyvateľstvo na celom svete je zvlášť 
postihnuté dôsledkami zmeny klímy a že 
deti z komunít pôvodného obyvateľstva sú 
často mimoriadne zraniteľné voči 
klimatickým zmenám; dôrazne odsudzuje 
násilie páchané na obhajcoch pôvodného 
obyvateľstva, obhajcoch ľudských práv a 
ochrancoch životného prostredia; keďže 
vysídľovanie v dôsledku zmeny klímy 
môže predstavovať priame ohrozenie 
ľudských práv, kultúry a tradičných 
poznatkov, ako aj práva obyvateľov 
na štátnu príslušnosť; vyzýva EÚ a jej 
členské štáty, aby v politikách v oblasti 
klímy zohľadnili práva pôvodného 
obyvateľstva a poskytli osobitnú finančnú 
a technickú pomoc pôvodnému 
obyvateľstvu, utečencom a vysídleným 
osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám v hostiteľských 
komunitách;

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc pri 
vykonávaní podporných programov pre 
tých, ktorí sú najviac vystavení následkom 
zmeny klímy, ako sú pôvodné 
obyvateľstvo, utečenci a vysídlené osoby;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Milan Uhrík

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám v hostiteľských 
komunitách;

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zvážili naliehavosť a rozsah poskytovanej 
finančnej a technickej pomoci pôvodnému 
obyvateľstvu, utečencom a vysídleným 
osobám v hostiteľských komunitách podľa 
konkrétnych podmienok a situácie v danej 
krajine;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 74
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám v hostiteľských 
komunitách;

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám, ako aj ochrancom 
životného prostredia v hostiteľských 
komunitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
poskytli finančnú a technickú pomoc 
pôvodnému obyvateľstvu, utečencom a 
vysídleným osobám v hostiteľských 
komunitách;

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
podporili ľudí, ktorí boli v dôsledku 
vysídľovania spôsobeného klímou nútení 
presťahovať sa v rámci štátu alebo za 
medzinárodné hranice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že v najbližších 
rokoch zmena klímy spôsobí nárast počtu 
ekologických utečencov z rozvojových a 
rozvinutých krajín; víta zásadné 
rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské 
práva vo veci Teitiota proti Novému 
Zélandu a uznáva, že ľudia utekajúci 
pred klimatickými a prírodnými 
katastrofami majú platný nárok 
na medzinárodnú ochranu podľa 
Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vzali toto 
rozhodnutie na vedomie a prijali všetky 
potrebné opatrenia a zabezpečili plnú 
ochranu osôb vysídlených z dôvodu 
životného prostredia podľa právnych 
predpisov EÚ, ako aj primeraný azyl 
klimatickým utečencom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že dôsledkami zmeny 
klímy sú zvlášť postihnuté aj ženy; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby zvážili osobitnú 
situáciu žien a dievčat, identifikovali 
rodovú diskrimináciu a zraniteľné miesta 
a riešili osvedčené postupy, v ktorých ženy 
pôsobia ako aktérky zmeny pri ochrane 
udržateľného životného prostredia; 
zdôrazňuje, že rodová rovnosť a aktívna 
účasť žien sú dôležité a nevyhnutné pre 
účinné opatrenia na boj proti zmene klímy 
vo všetkých oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 
štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Bettina Vollath, Evin Incir

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 

6. podporuje holistický prístup 
založený na ľudských a základných 
právach v rámci vonkajšej činnosti EÚ a 
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štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

posilnenie kapacity štátov, ako aj 
spoluprácu a trvalý dialóg s 
organizáciami občianskej spoločnosti 
vrátane organizácií zastupujúcich 
pôvodné obyvateľstvo a ďalšie osoby v 
zraniteľných situáciách a s partnermi 
OSN pri uplatňovaní tohto prístupu; 
podporuje identifikáciu a presadzovanie 
osvedčených postupov súvisiacich s 
povinnosťami a záväzkami v oblasti 
ľudských práv, ktoré podporujú a 
posilňujú tvorbu politiky ochrany 
životného prostredia na európskej a 
medzinárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 
štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

6. zdôrazňuje potrebu posilniť 
prístup k migrácii založený na ľudských 
právach na úrovni EÚ a na 
medzinárodnej úrovni v plnej spolupráci s 
občianskou spoločnosťou a partnermi 
OSN; navrhuje, aby sa akákoľvek zmena 
životného prostredia z dôvodu zmeny 
klímy výslovne uvádzala medzi kritériami 
oprávnenosti na humanitárnu ochranu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
predložili tieto návrhy na medzinárodných 
fórach spolu s ďalšími iniciatívami EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 
štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach, v ktorom sa 
zohľadňujú akékoľvek nedostatky v 
oblasti ochrany ľudských práv v kontexte 
migrácie a vysídľovania osôb v dôsledku 
nepriaznivých účinkov zmeny klímy, a 
posilnenie kapacity štátov, občianskej 
spoločnosti a partnerov OSN na 
uplatňovanie tohto prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 
štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach, účinnejšiu kontrolu 
vonkajších hraníc a migračných tokov a 
posilnenie kapacity štátov, občianskej 
spoločnosti a partnerov OSN na 
uplatňovanie tohto prístupu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 83
Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách a do EÚ 
založený na ľudských právach vrátane 
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štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

vytvorenia zákonných ciest do EÚ, ako aj 
posilnenie kapacity štátov, občianskej 
spoločnosti a partnerov OSN na 
uplatňovanie tohto prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Milan Uhrík

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje prístup k riadeniu 
migrácie v tretích krajinách založený na 
ľudských právach a posilnenie kapacity 
štátov, občianskej spoločnosti a partnerov 
OSN na uplatňovanie tohto prístupu.

6. podporuje prístup k obmedzeniu 
migrácie založený na princípe riešenia 
krízy na území tretích krajín a posilnenie 
kapacity štátov a partnerov OSN na 
uplatňovanie tohto prístupu.

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 85
Evin Incir, Bettina Vollath

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že negatívne dôsledky 
zmeny klímy oslabujú perspektívy rozvoja 
krajiny a zhoršujú existujúce nerovnosti, 
ako sú rodové rozdiely; zdôrazňuje, že 
zmena klímy má vážnejšie dôsledky pre 
zraniteľnejšie osoby, ako sú ženy a 
dievčatá, a že 80 % osôb vysídlených 
následkom zmeny klímy sú ženy; víta 
prísľuby podpredsedu Timmermansa o 
náprave rodových nerovností, ktoré 
zhoršuje zmena klímy; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby pri navrhovaní a 
vykonávaní všetkých politík, ktoré majú 
vplyv na situáciu dievčat a žien, 
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prihliadala na rodovú rovnosť a 
klimatickú spravodlivosť a aby 
podporovala účasť domorodých žien, 
ochrancov práv žien a všetkých 
marginalizovaných rodových komunít v 
rámci UNFCCC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. je presvedčený, že zmena klímy 
prinúti čoraz viac ľudí k migrácii; v tejto 
súvislosti víta historické rozhodnutie 
Výboru OSN pre ľudské práva vo veci 
Teitiota v. Nový Zéland, v ktorom sa 
uznáva, že ľudia utekajúci pred 
klimatickými a prírodnými katastrofami 
majú platné právo na medzinárodnú 
ochranu podľa Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach; 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili toto rozhodnutie a prijali 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
úplnej ochrany osôb vysídlených z 
dôvodov životného prostredia podľa 
právnych predpisov Spoločenstva a aby im 
ponúkli vhodný azyl a zároveň vytvorili 
cesty pre legálnu a bezpečnú migráciu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 87
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva na ďalšiu spoluprácu 
s medzinárodnými partnermi s cieľom 
začleniť porušovanie ľudských práv 
spôsobené zhoršovaním životného 
prostredia do environmentálnych politík a 
prijať opatrenia v oblasti klímy založené 
na ľudských právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva neoceniteľnú prácu 
obhajcov ľudských práv v oblasti ochrany 
a presadzovania ľudských práv a 
základných hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva EÚ, aby riešila klimatickú 
krízu ako krízu v oblasti ľudských práv a 
zaviedla účinné opatrenia na boj proti 
zmene klímy a išla príkladom v oblasti 
ochrany práv budúcich generácií.

Or. en


