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Pozmeňujúci návrh  41 

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

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovnsého programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. zdôrazňuje, že sloboda a pluralita 

médií sú piliermi demokracie; vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že z dôvodu povahy 

vlastníckych štruktúr v stále viac 

členských štátoch už nie je zaručená 

pluralita médií a mediálna moc a politická 

moc sa kryjú; žiada právne predpisy EÚ, 

ktorými sa bude riešiť tento problém, 

napr. vytvorenie systému prahových 

hodnôť vlastníctva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  42 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3c. berie na vedomie REFIT smernice 

o audiovizuálnych mediálnych službách; 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 

ambície pri revízii tejto smernice neboli 

dostatočné na zmiernenie obáv ohľadom 

ohrozenia plurality médií, ani ochrany 

zraniteľných používateľov, najmä 

maloletých detí, pred nebezpečnými 

komerčnými komunikáciami, 

umiestňovaním produktov nezákonným 

obsahom na platformách pre zdieľanie 

videa a sociálnych médiách; vyzýva 

Komisiu, aby na tento účel zrevidovala 

smernicu o elektronickom obchode a viac 

sa zamerala na demokratické a kultúrne 

zmeny v rámci jej súčasnej a budúcej 

práce na stratégii digitálneho jednotného 

trhu; zdôrazňuje, že digitalizácia sa 

v značnej miere zaoberá vzdelávaním, 

vedomosťami, výskumom, médiami 

a internetovou gramotnosťou, a preto si 

vyžaduje väčšiu politickú zodpovednosť 

a európsku digitálnu stratégiu 

prispôsobenú potrebám spoločnosti 

a používateľov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3d. vyzýva Komisiu, aby iniciovala 

skutočné úsilie zamerané na ochranu 

občanov pred rastúcim štátnym 

dohľadom; v tejto súvislosti vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad rozsiahlymi 

právomocami jednotky Europolu pre 

nahlasovanie internetového obsahu 

(IRU), ktoré jej umožňujú monitorovať a 

kontrolovať internet bez súdneho zásahu; 

pripomína, že nové nariadenie o Europole 

neposkytlo výslovný právny základ pre 

vytvorenie jednotky pre nahlasovanie 

internetového obsahu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 e (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3e. vyjadruje svoje hlboké 

znepokojenie nad jednostranným 

a represívnym programom EÚ v oblasti 

bezpečnosti, ktorý je veľmi jednorozmerne 

zameraný na represívne politiky a na 

rozšírenie agentúr EÚ na presadzovanie 

práva; kritizuje sekuritizáciu politík 

vrátane zhromažďovania osobných 

údajov a profilovania občanov a štátnych 

príslušníkov tretích krajín pod zámienkou 

boja proti terorizmu; poukazuje na to, že 

napriek niekoľkým dlhodobým a 

aktualizovaným bezpečnostným a 

protiteroristickým opatreniam a politikám, 

a to aj v oblasti kontroly hraníc, 

teroristické útoky na pôde EÚ neprestali; 

vyzýva preto na urýchlenú zmenu politiky 

s cieľom riešiť príčiny, pre ktoré ľudí 

pristupujú k takýmto extrémnym činom, 

prostredníctvom posilnenia existujúcich 

politík prevencie alebo vytvorením nových 

vrátane práce s mládežou, politík 

sociálno-ekonomickej súdržnosti a iných 

preventívnych nástrojov zameraných na 

podporu ľudí ohrozených sociálnym 

vylúčením; v tejto súvislosti pripomína, že 

je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty 

zastavili všetky vonkajšie vojenské záväzky 

a aby zohrávali medzinárodnú úlohu 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 f (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3f. zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie 

kroky na zosúladenie obchodných politík 

EÚ s cieľmi udržateľného rozvoja a na 

podporu svetového obchodu, ktorý bude 

spravodlivý a regulovaný v záujme 

všetkých ľudí na našej planéte;  

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 g (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3g. zdôrazňuje, že je potrebná politika 

v oblasti azylu, ktorá bude založená na 

ľudskej dôstojnosti a ľudských právach, 

ponúkne ochranu tým, ktorí utekajú pred 

vojnou, prenasledovaním, mučením, 

hladom a extrémnou chudobou; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje naliehavú potrebu 

vytvoriť bezpečné a legálne cesty, aby EÚ 

ukončila úmrtia v Stredozemnom mori; 

odsudzuje podporu Komisie pre 

administratívne zadržiavanie pri prijímaní 

žiadateľov o azyl a núteného návratu 

tých, ktorých žiadosti boli zamietnuté; 

zasadzuje sa za všeobecný zákaz 

administratívneho zadržiavania, a to 

najmä v prípade maloletých osôb a rodín s 

deťmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 h (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3h. odsudzuje skutočnosť, že politika 

EÚ v oblasti riadenia hraníc čoraz 

častejšie využíva tzv. rámce partnerstva v 

oblasti migrácie na externalizovanie 

politiky Únie v oblasti kontroly hraníc do 

tretích krajín, a iné formy dohôd, 

napríklad vyhlásenie EÚ a Turecka; trvá 

na tom, že rozvoj európskeho azylového 

systému by mal byť založený na 

legislatívnych aktoch na základe riadneho 

legislatívneho postupu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 i (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3i. vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila 

použitie, náklady, vrátane ľudských 

životov, a účinok svojej azylovej a 

migračnej politiky pred tým, ako navrhne 

ďalšie opatrenia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  49 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina 

Michels, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 j (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3j. naliehavo žiada Komisiu, aby 

bezodkladne vykonala zvyšné body 

stratégie Európskej únie v oblasti ochrany 

a dobrých životných podmienok zvierat na 

obdobie 2012 – 2015; vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala novú a ambicióznu stratégiu 

ochrany zvierat a ich dobrých životných 

podmienok a biodiverzity na obdobie 

rokov 2016 – 2020, ktorá prekoná súčasné 

nedostatky a medzery, s cieľom vytvoriť 

rovnaké podmienky a zlepšiť dobré 

životné podmienky zvierat a ochranu 

biodiverzity v EÚ;  

Or. en 

 

 


