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Pozměňovací návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
Fa. vzhledem k tomu, že ekonomická, 
sociální a kulturní práva jsou nedílnou 
součástí lidských práv a jejich dodržování 
přinejmenším vede k úplnému provádění 
osmi rozvojových cílů Deklarace tisíciletí 
OSN z roku 2000, kterými jsou: vymýcení 
extrémní chudoby a hladu, zajištění 
základního vzdělání pro všechny, 
prosazování rovnosti pohlaví a posilování 
postavení žen, snížení dětské úmrtnosti, 
zlepšení přístupu matek ke zdravotní péči, 
boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším 
chorobám, zajištění udržitelného rozvoje, 
rozvíjení globálního partnerství pro 
rozvoj; vzhledem k tomu, že pro dosažení 
těchto cílů byl stanoven velmi ambiciózní 
termín, a to rok 2015, ale jejich splnění je 
stále v nedohlednu; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
3a. konstatuje, že Kazachstán je 
v současné době jedním ze 47 členů Rady 
pro lidská práva; zdůrazňuje, že situace 
v oblasti lidských práv v této zemi se dále 
zhoršila od násilného potlačení mírových 
demonstrantů, dělníků v ropném 
průmyslu a jejich rodin a sympatizantů 
v Žanaozenu pořádkovými silami dne 
16. prosince 2011, jež si podle úředních 
odhadů vyžádalo smrt 15 osob a více než 
100 zraněných; žádá Radu pro lidská 
práva, aby se okamžitě zabývala výzvou 
vysoké komisařky pro lidská práva Navi 
Pillayové k provedení nezávislého 
mezinárodního vyšetřování vražd dělníků 
v naftovém průmyslu v Kazachstánu; žádá 
Kazachstán, aby jako člen Rady pro lidská 
práva zajistil lidská práva, zrušil článek 
164 svého trestního zákoníku 
o „podněcování sociální roztržky“ a 
ukončil represe a správní pokuty proti 
nezávislým sdělovacím prostředkům, 
osvobodil politické vězně včetně obhájce 
lidských práv Vadima Kuramšina, 
odborové aktivistky Rozy Tulatajevy, 
politického odpůrce Vladimíra Kozlova a 
stáhl všechny žádosti o vydání politických 
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Pozměňovací návrh  7 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
6a. vítá zvláštní pozornost věnovanou na 
25. zasedání Rady pro lidská práva situaci 
lidských práv v Palestině a na ostatních 
okupovaných arabských územích, 
zejména právu palestinského lidu na 
sebeurčení a vytvoření nezávislého a 
životaschopného státu v hranicích z roku 
1967; důrazně vybízí delegaci EU, aby 
odsoudila jakoukoli formu kolonialismu, 
zejména v Palestině, a to jak na Západním 
břehu Jordánu, tak ve východním 
Jeruzalému;  

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
6b. odsuzuje přetrvávající politiku 
rozšiřování kolonií a okupace, kterou 
Izrael provádí na Západním břehu 
Jordánu a ve východním Jeruzalému, a to 
v rozporu s mezinárodním právem; 
důrazně odsuzuje Prawerův plán, jehož 
cílem je vyhnání beduínů z území jejich 
předků v Negevské poušti, i politiku 
přesídlování, kterou Izrael používá vůči 
beduínům; zdůrazňuje, že tato politika 
znamená zabírání palestinské půdy, 
omezuje užívání zemědělské půdy a ničí 
společenství; odsuzuje tuto politiku, jejímž 
cílem je vyloučit možnost existence 
palestinského státu, jehož hlavním 
městem by byl v souladu s rezolucemi 
OSN východní Jeruzalém; důrazně žádá 
delegace členských států a EU, aby 
odsuzovaly tuto izraelskou politiku, 
vyžadovaly její okamžité ukončení a 
přijaly všechna opatření, která jsou pro 
tento účel nezbytná; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
6c. odsuzuje situaci palestinských vězňů, 
požaduje jejich propuštění a upozorňuje 
na své usnesení ze dne 14. března 2013, 
v němž izraelskou vládu vyzývá, aby 
dodržovala práva palestinských vězňů a 
chránila jejich zdraví a životy; je 
znepokojen osudem palestinských vězňů, 
kteří jsou zadržováni, aniž by byli 
obviněni; zdůrazňuje, že proti těmto 
zadržovaným by mělo být vzneseno 
obvinění a veden soudní proces, přičemž 
by v tomto rámci měli požívat soudních 
záruk v souladu s mezinárodními 
standardy, nebo by měli být urychleně 
osvobozeni; vyjadřuje své vážné 
znepokojení, pokud jde o situaci a zdraví 
palestinských vězňů, kteří dlouhodobě drží 
hladovku; vyzývá Izrael, aby těmto 
zadržovaným poskytl neomezený přístup 
k odpovídající lékařské péči; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
6d. žádá, aby bylo vůči státu Izrael 
zavedeno zbrojní embargo vzhledem 
k porušování lidských práv, jehož se tato 
země dopouští; žádá EU a její členské 
státy, aby ukončily jakoukoli spolupráci 
s Izraelem v rámci Evropské obranné 
agentury a iniciativy Horizont 2020; 

Or. fr 



 

AM\1022811CS.doc PE529.632v01-00 } 

 PE529.633v01-00 } 

 PE529.634v01-00 } 

 PE529.635v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.3.2014  B7-0234/2014 }  

 B7-0235/2014 }  

 B7-0236/2014 }  

 B7-0237/2014 } RC1/Am. 11 

Pozměňovací návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
19a. domnívá se, že konflikt v Západní 
Sahaře je otázkou dekolonizace; 
konstatuje, že podle mezinárodního práva 
nemá Marocké království v oblasti 
Západní Sahary žádnou svrchovanost a že 
je považováno za okupační mocnost; 
odsuzuje přetrvávající porušování 
lidských práv saharského lidu; vyzývá 
k ochraně základních práv lidu Západní 
Sahary, včetně svobody sdružování, 
svobody projevu a práva demonstrovat; 
požaduje okamžité osvobození všech 
saharských politických vězňů; zdůrazňuje, 
že je nezbytný mezinárodní dohled nad 
situací lidských práv v oblasti Západní 
Sahary; žádá Maroko a Frontu Polisario, 
aby pokračovaly v jednáních s cílem 
dosáhnout mírového a trvalého řešení 
konfliktu v tomto regionu, a znovu 
potvrzuje právo saharského lidu na 
sebeurčení, o němž se musí rozhodnout 
v demokratickém referendu, v souladu 
s rezolucemi OSN č. 34/37 a 35/19; vítá 
prohlášení, která v průběhu 13. zasedání 
všeobecného pravidelného přezkumu OSN 
předneslo 11 zemí a vyjádřilo v něm 
znepokojení nad situací v Západní 
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Sahaře; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
30a. vítá první závěry zvláštního 
zpravodaje OSN k prosazování pravdy, 
spravedlnosti, nápravy a záruk, že nedojde 
k opakování, ohledně Španělska, neboť se 
jedná o první krok na podporu obětí 
španělské diktatury ze strany vysoké 
komisařky pro lidská práva; naléhavě 
žádá španělskou vládu, aby co nejdříve 
realizovala doporučení zvláštního 
zpravodaje tím, že zruší zákon o amnestii 
z roku 1977 a zaujme vůči obětem 
španělské občanské války a diktatury 
zodpovědný postoj, který jejímu lidu 
zaručí pravdu a demokratickou paměť; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
30b. vítá skutečnost, že se Rada zabývala 
zprávou vysoké komisařky o otázce 
lidských práv na Kypru; znovu odsuzuje 
opakující se porušování lidských práv 
zapříčiněné trvalou okupací 37 % území 
Kyperské republiky a trvalým 
porušováním mezinárodního 
humanitárního práva po čtyřicet let 
Tureckem proti kyperským Řekům a 
Turkům; zejména je znepokojen situací 
uprchlíků, osob žijících v enklávách a 
příbuzných pohřešovaných osob; odsuzuje 
zbavení přístupu k pozemkovému majetku 
a jeho užívání; odsuzuje přísná opatření, 
jež uplatňuje vůči kyperským Turkům 
Turecko v oblastech pod jeho vojenskou 
kontrolou, přičemž porušuje jejich 
základní hospodářská a sociální práva; 
žádá delegaci EU a delegace jejích 
členských států, aby proti tomuto 
přetrvávajícímu porušování práv 
vystoupily, aby odsoudily přítomnost 
tureckých jednotek a osadníků, vyzvaly 
k okamžitému ukončení okupace 
kyperského území tureckou armádou a 
politických snah o demografickou změnu 
Kyperské republiky; zdůrazňuje, že toto 
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porušování práv představuje válečný 
zločin; žádá Turecko, aby povolilo vstup 
do všech vojenských oblastí a vojenských 
archívů, a umožnilo tak přistoupit 
k prošetření situace zmizelých osob; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  14 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
32a. zdůrazňuje, že Rada pro lidská práva 
už několikrát požádala o provedení plného 
a transparentního vyšetřování údajných 
válečných zločinů, k nimž mělo dojít na 
Srí Lance, avšak srílanská vláda doposud 
nedala nijak najevo, že hodlá tento 
požadavek splnit; opět odsuzuje brutální 
vraždění především tamilsky hovořících 
civilistů (zahynulo až 70 000 osob), jehož 
se dopustila srílanská armáda 
v posledních týdnech občanské války na 
Srí Lance; souhlasí s kritikou, s níž 
vystoupila vysoká komisařka Organizace 
spojených národů pro lidská práva Navi 
Pillayová ohledně skutečnosti, že 
srílanská vláda nevyšetřila obvinění ze 
spáchání válečných zločinů; je hluboce 
znepokojen pokračující beztrestností, 
která na Srí Lance vládne; žádá Radu pro 
lidská práva, aby v průběhu tohoto 
25. zasedání umožnila zahájení 
mezinárodního nezávislého vyšetřování 
válečných zločinů na Srí Lance, avšak 
domnívá se, že aby bylo toto vyšetřování 
plně nezávislé, důvěryhodné a 
transparentní, mělo by zahrnovat i odbory 
a lidskoprávní organizace a mělo by 
pravidelně informovat všechny oběti 
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konfliktu a jejich rodiny; vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad skutečností, že 
dochází ve vzrůstající míře k militarizaci 
srílanské společnosti, zejména v severní a 
východní části ostrova, a požaduje, aby 
neprodleně skončilo zabírání půdy pro 
vojenské účely a aby se armáda z této části 
ostrova stáhla; podporuje právo 
tamilského lidu na sebeurčení; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 32 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
32b. vítá význam, jenž byl na 25. zasedání 
Rady pro lidská práva přisouzen 
prosazování a ochraně ekonomických a 
sociálních práv a otázce provázanosti 
lidských práv; opětovně zdůrazňuje, že je 
důležité přistupovat k ekonomickým, 
sociálním, kulturním, občanským i 
politickým právům rovnocenným 
způsobem; upozorňuje, že vysoká míra 
nezaměstnanosti, růst chudoby a 
sociálního vyloučení a stále obtížnější 
přístup k finančně dostupným veřejným 
službám v oblasti zdravotnictví, 
vzdělávání, bydlení, dopravy a kultury i 
snižující se kvalita těchto služeb 
představují významné problémy; 
zdůrazňuje, že k horší dosažitelnosti 
některých z těchto práv přispěly 
privatizace a liberalizace, že tento vývoj je 
nutno zvrátit a že důležitými prostředky 
jsou spravedlivější rozdělení bohatství, 
odpovídající příjmy a kvalitní pracovní 
místa, které umožňují tyto problémy řešit; 
uvádí rovněž, že úsporné plány prováděné 
v členských státech EU i ve třetích 
zemích, kde byly částečně přijaty na 
nátlak EU, tyto nerovnosti a chudobu jen 
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prohloubily; 

 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 32 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
32c. zdůrazňuje, že v roce 2013 vlastnilo 
10 % nejbohatších obyvatel světa 86 % 
celosvětového bohatství (podle zprávy 
Global Wealth Report z roku 2013), že 
krize potvrdila, že stávající hospodářský 
a politický systém s sebou nese určitá 
nebezpečí, a že se zvýšila sociální 
nerovnost – která přitom byla dramaticky 
vysoká už před ní – ve prospěch kategorií 
osob s nejvyššími příjmy, jejichž vzestup je 
ve srovnání s osobami s průměrnými 
příjmy závratný; domnívá se, že otázka 
celosvětového rozdělení bohatství by měla 
být absolutní prioritou tohoto 25. zasedání 
Rady pro lidská práva, neboť představuje 
hlavní překážku na cestě k realizaci 
ekonomických a sociálních práv, a že by 
delegace EU a jejích členských států měla 
přijmout veškerá opatření, která jsou 
nezbytná pro dosažení tohoto cíle; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  17 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
33a. vítá zvláštní pozornost věnovanou 
„úloze veřejné služby – základního prvku 
řádné správy – při podpoře a ochraně 
lidských práv“; považuje tendenci 
určitých zemí, zejména států EU, 
liberalizovat ji pod záminkou „řádné 
správy“ nebo plánů úsporných opatření za 
velmi znepokojivou; trvá na tom, že tyto 
politiky jsou v rozporu s nejzákladnějšími 
právy, jako je přístup ke vzdělání, 
zaměstnanosti, zdravotní péči, dopravě, 
bydlení a sociální ochraně (včetně 
důchodů) nebo ke službám, například 
k plynu, elektrické energii, potravinám 
atd.; žádá proto, aby delegace EU i 
členské státy učinily rozhodné kroky k 
zaručení těchto práv tím, že budou místo 
současných politik rozvíjet všeobecně 
dostupné veřejné služby; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  18 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 33 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
33b. zdůrazňuje význam bodu týkajícího 
se „dopadů vnějšího dluhu a 
odpovídajících mezinárodních finančních 
závazků států na plnohodnotné 
uplatňování lidských práv“ a je 
znepokojen skutečností, že proplácení 
„úroků z dluhu“ států se v současnosti 
týká většiny zemí a slouží jako záminka 
pro „programy strukturálních změn“; 
opět potvrzuje svůj postoj, podle nějž – tím 
spíše vzhledem k tomuto kontextu 
hospodářské a sociální krize – by měl být 
odpuštěn dluh zemím třetího světa, ale 
také zemím (obzvláště pak některým 
členským státům EU), které čelí největším 
problémům, s cílem vyhnout se zhoršení 
krize a zajistit lidem skutečný výkon 
ekonomických, sociálních a kulturních 
práv; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  19 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 
38a. vítá rovněž zprávu o „právu na 
potraviny“ a prodloužení mandátu 
zvláštního zpravodaje OSN pro právo na 
potraviny o tři roky, které by mu mělo 
umožnit pokračovat v práci na dopadech 
celosvětové potravinové krize na realizaci 
tohoto práva; poukazuje na to, že členské 
státy OSN by měly více podporovat 
dostupnost životně důležitých přírodních 
zdrojů, přístup k půdě a také potravinovou 
soběstačnost a zabezpečení potravin jako 
nástroje pro zmírnění chudoby a 
nezaměstnanosti; vyjadřuje politování nad 
tím, že značný počet lidí nemá, nebo již 
nemá přístup k určitým zdrojům, včetně 
základních surovin, jako je voda, a to 
vinou spekulativního skupování těchto 
zdrojů společnostmi či jednotlivci, jež 
bývají v daných zemích podporováni 
politickými orgány, což vede k nedostatku 
potravin a jejich vzrůstající ceně; vyzývá 
proto delegaci EU a delegace jejích 
členských států, aby přijaly opatření 
nezbytná k zastavení skupování těchto 
zdrojů, zejména půdy, především 
evropskými společnostmi, a aby na 
mezinárodních i regionálních fórech a 
konferencích (Světová banka, Světová 
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obchodní organizace, Konference OSN 
o obchodu a rozvoji, MMF, OECD atd.) 
prosazovaly návrhy na uznání základních 
veřejných statků a jejich zapsání do 
samostatné úmluvy OSN; vyzývá rovněž 
EU a její členské státy, aby podpořily 
rezoluci Valného shromáždění OSN 
č. 64/292 ze dne 28. července 2010 
o uznání vody jako základního práva a 
aby učinily vše, aby byla tato rezoluce 
prováděna a stala se závaznou; 

Or. fr 

 

 

 


