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Pozmeňujúci návrh  11 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 j (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1j. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

okrem iného odstúpila od rokovaní 

o dohode TTIP, dohode medzi EÚ 

a Japonskom a dohode o obchode so 

službami (TiSA); domnieva sa, že 

obchodné dohody by sa mali zamerať na 

podporu dôstojných pracovných miest, 

udržateľného hospodárskeho modelu, ale 

predovšetkým na spravodlivé rozdelenie 

bohatstva, rôznorodú škálu 

hospodárskych činností a pevne 

zakorenený prístup k právu na reguláciu 

s cieľom pokročiť smerom k sociálnej 

spravodlivosti, rozvíjaniu kvalitných 

verejných služieb, ochrane životného 

prostredia a kultúrnej rozmanitosti 

a umožneniu prísneho dodržiavania 

zásady predbežnej opatrnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 k (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1k. žiada regulovaný medzinárodný 

obchod založený na komplementárnosti; 

trvá na tom, že pred prijatím takýchto 

dohôd, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú 

každodenný život ľudí, sa musia zverejniť 

všetky rokovacie dokumenty a musia 

prebehnúť konzultácie so všetkými 

národnými parlamentmi; vyjadruje 

poľutovanie nad procesom rokovaní 

CETA a vyzýva na jeho okamžité 

zrušenie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 l (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Il. odmieta očividné porušovanie 

ľudských práv a záväzkov vyplývajúcich 

z medzinárodného práva, ktoré sa 

prejavilo v reakcii EÚ na humanitárnu 

krízu, ako to preukazuje rastúca 

militarizácia vonkajších hraníc EÚ; 

vyzýva Komisiu, aby presmerovala 

prostriedky vyčlenené na zvýšenú 

hraničnú kontrolu a posilnenie pevnosti 

Európa smerom k prijímaniu a integrácii 

utečencov a migrantov; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby posilnila proaktívne pátracie 

a záchranné činnosti najmä v strednom 

Stredozemí s cieľom vypracovať návrhy 

bezpečných a legálnych spôsobov prístupu 

do EÚ pre všetky ženy, mužov a deti, ktorí 

potrebujú ochranu, ako aj pre 

migrujúcich pracovníkov, vrátane 

okamžitého, ambiciózneho a záväzného 

programu presídľovania založeného na 

skutočných väzbách utečencov 

s príslušnými krajinami, a aby podporila 

výzvu Parlamentu na vytvorenie 

humanitárnych víz predložením 

príslušného návrhu, aby ľudia na ceste do 

Európy už neboli nútení riskovať svoj 

život v Stredozemnom mori alebo na 

púšti; odsudzuje rastúce používanie 

takzvaných mäkkých nástrojov na 
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presadenie neformálnych readmisných 

dohôd s tretími krajinami; v tejto 

súvislosti dôrazne odsudzuje dohodu 

medzi EÚ a Tureckom, dohodu medzi EÚ 

a Afganistanom nazývanú aj Spoločné 

napredovanie v oblasti migrácie medzi 

Afganistanom a EÚ, ako aj prebiehajúce 

rozhovory s tretími krajinami v rámci 

partnerstva v oblasti migrácie; odsudzuje 

politiku riadenia hraníc EÚ 

a externalizáciu kontroly hraníc do tretích 

krajín, najmä prostredníctvom využívania 

trustového fondu EÚ pre Afriku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 m (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1m. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Komisia navrhla 

alternatívu k dublinskému nariadeniu, 

ktorou sa neriešia závažné nedostatky 

existujúceho nariadenia, keďže návrh nie 

je založený na zásade solidarity 

a rovnomerného rozdelenia 

zodpovednosti; vyjadruje hlboké obavy, 

pokiaľ ide o povinnosť členských štátov 

preskúmať, či sa žiadosť osoby môže 

vyhlásiť za neprípustnú na základe 

koncepcie bezpečnej tretej krajiny alebo 

prvej krajiny azylu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina Michels, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 n (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1n. vyzýva na okamžité prijatie 

horizontálnej antidiskriminačnej 

smernice s cieľom pokročiť v boji proti 

diskriminácii vrátane útokov na menšiny, 

migrantov a žiadateľov o azyl a iné 

zraniteľné skupiny; žiada Komisiu, aby 

vyhodnotila vykonávanie vnútroštátnych 

stratégií integrácie Rómov a odporúčanie 

Rady o opatreniach účinnej integrácie 

Rómov v členských štátoch a aby 

v prípade potreby navrhla ďalšie 

opatrenia na účinné začleňovanie Rómov; 

odsudzuje zvyšujúci sa počet trestných 

činov z nenávisti a nenávistných prejavov 

namierených proti etnickým 

a náboženským menšinám, osobám 

LGBTI, žiadateľom o azyl a osobám bez 

domova; domnieva sa, že vzostup 

rasistických a xenofóbnych nálad 

a organizácií je spojený so rastom 

ultrapravicových a fašistických tendencií 

v Európe, ktoré nemožno chápať 

izolovane od úsporných a neoliberálnych 

politík, ktoré sa v EÚ a členských štátoch 

presadzovali v posledných desaťročiach, 

alebo od rastúceho demokratického 

deficitu a ignorovania a nerešpektovania 

vôle národov; 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 o (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1o. v prospech ľudí a ich rozvoja 

naliehavo vyzýva na odzbrojenie vrátane 

jadrového odzbrojenia, demobilizáciu 

vojsk a ukončenie vonkajších vojenských 

zásahov, civilného výskumu 

a vyšetrovania; naliehavo vyzýva na 

rozpustenie NATO; pripomína, že najlepší 

spôsob podpory mieru je podpora opatrení 

na odstránenie chudoby, humanitárna 

pomoc a udržateľný a spravodlivý 

hospodársky a sociálny rozvoj; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. opakovane vyjadruje svoju rozhodnú 

podporu riešenia izraelsko-palestínskeho 

konfliktu v podobe dvoch štátov, ktorého 

podstatou sú hranice z roku 1967 

s Jeruzalemom ako hlavným mestom 

obidvoch štátov, pričom by existoval 

Izraelský štát a Palestínsky štát, ktoré by 

nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na 

základe práva na sebaurčenie a úplného 

dodržiavania medzinárodného práva; 

vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich 

programov spolupráce a pomoci venovala 

osobitnú pozornosť ľuďom žijúcim 

v okupácii a blokáde; vyzýva Komisiu, aby 

v reakcii na dlhodobé závažné 

porušovanie ľudských práv zo strany 

Izraela na okupovaných palestínskych 

územiach, diskriminačné zaobchádzanie 

Izraela s vlastnými občanmi arabského 

pôvodu a jeho ignorovanie rezolúcie OSN 

o tejto otázke v plnej miere vykonala 

článok 2 dohody o pridružení medzi EÚ 

a Izraelom; trvá na komplexnom 

uplatňovaní usmernení týkajúcich sa 

oprávnenosti izraelských subjektov a ich 

činnosti na územiach okupovaných 

Izraelom od júna 1967 na granty, ceny 

a finančné nástroje financované 

z prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
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štátoch od roku 2014; vyzýva Komisiu, 

aby preskúmala financovanie programov 

vedeckej spolupráce s cieľom zabrániť 

akejkoľvek forme financovania 

izraelského vojenského priemyslu; 

opätovne vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 

náklady na demolácie domov 

a infraštruktúry financovaných 

z prostriedkov EÚ a aby trvala na 

odškodnení; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina 

Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2b. vyzýva Komisiu, aby zachovala 

svoje záväzky a dôležité kroky prijaté pri 

rokovaniach o dohode o politickom 

dialógu a spolupráci medzi Európskou 

úniou, jej členskými štátmi a Kubánskou 

republikou; zdôrazňuje dôležitosť toho, 

aby sa počas rokovaní zachoval 

konštruktívny prístup, ktorý rešpektuje 

vôľu kubánskeho ľudu a vyhýba sa 

akémukoľvek vonkajšiemu zasahovaniu 

alebo obmedzeniam vnútorných záležitostí 

Kuby; vyzýva Komisiu, aby prispela 

k ukončeniu blokády; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 c (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2c. požaduje, aby rozpočet na rok 

2018 zahŕňal osobitné podporné opatrenia 

pre regióny, ktoré vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Únie ovplyvní najviac, a to aj 

pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré 

upevnia a podporia mierový proces 

v Severnom Írsku; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Pracovný program Komisie na rok 2018 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 d (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2d. trvá na tom, aby sa v dohode 

o odstúpení od zmluvy v plnej miere 

dodržiavali Veľkopiatková dohoda 

aj následné dohody; vyzýva na to, aby 

sever Írska dostal osobitný štatút v rámci 

EÚ, ktorým sa preň zaručí zachovanie 

prístupu k členstvu v EÚ, colnej únii, 

jednotnému trhu a jurisdikcii Súdneho 

dvora Európskej únie; okrem toho vyzýva 

na slobodu pohybu tovarov, ľudí a služieb 

na írskom ostrove; 

Or. en 

 

 


