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Изменение  1 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на Европейския съюз в тази област  

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 153 

 

Предложение за резолюция Изменение 

153. призовава Комисията да разработи 

иновативни финансови механизми за 

прилагане на фискалните реформи и за 

засилване на борбата срещу корупцията, 

незаконните финансови потоци и 

отклонението от данъчно облагане; в 

този контекст насърчава разглеждането 

на възможностите за публично-частни 

партньорства, съчетаване на 

безвъзмездни средства и заеми, както и 

подпомагане на развиващите се страни 

да мобилизират по-успешно своите 

вътрешни ресурси; 

153. призовава Комисията да разработи 

иновативни финансови механизми за 

прилагане на фискалните реформи и за 

засилване на борбата срещу корупцията, 

незаконните финансови потоци и 

отклонението от данъчно облагане; в 

този контекст насърчава разглеждането 

на възможностите за публично-частни 

партньорства, съчетаване на 

безвъзмездни средства и заеми, както и 

подпомагане на развиващите се страни 

да мобилизират по-успешно своите 

вътрешни ресурси; отбелязва призива 

за въвеждане на международен данък 

върху финансовите сделки, който 

може да служи като допълнителен 

източник на финансиране за 

развитието, и напомня на държавите 

членки, че те вече са се споразумели 

да въведат данък върху финансовите 

сделки на вътрешния пазар и са поели 

ангажимент за заделяне на част от 

така набраните средства за 

финансиране на обществените блага 

на световно равнище, включително 

развитието; 

Or. en 
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Изменение  2 

Пиер Антонио Панцери 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на Европейския съюз в тази област  

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 183 

 

Предложение за резолюция Изменение 

183. осъжда изключително високия брой 

на смъртните случаи в Средиземно 

море, който по приблизителна оценка на 

Международната организация по 

миграция в доклада ѝ „Смъртоносни 

пътувания“ възлиза на 3 000 за 2013 г. и 

така това море се превръща в най-

смъртоносния регион в света за 

незаконната миграция; изразява 

изключително силна загриженост по 

повод на съобщенията за нарушаване на 

човешките права на мигрантите и 

търсещите убежище лица по пътя им 

към ЕС; призовава Съюза и държавите 

членки да си сътрудничат с ООН, 

регионалните механизми, 

правителствата и неправителствените 

организации с цел решаването на тези 

въпроси; изтъква неотложната 

необходимост да се разработят по-

стабилни и по-интегрирани политики, 

които са основани в по-голяма степен на 

принципа за солидарност на равнището 

на Съюза, за да се реагира на 

неотложните въпроси, свързани с 

мигрантите, бежанците и лицата, 

търсещи убежище, и то по начин, който 

е в съответствие с международното 

право в областта на правата на човека и 

човешкото достойнство, и призовава ЕС 

да въведе обща европейска система за 

183. осъжда изключително високия брой 

на смъртните случаи в Средиземно 

море, който по приблизителна оценка на 

Международната организация по 

миграция в доклада ѝ „Смъртоносни 

пътувания“ възлиза на 3 000 за 2013 г. и 

така това море се превръща в най-

смъртоносния регион в света за 

незаконната миграция; изразява 

изключително силна загриженост по 

повод на съобщенията за нарушаване на 

човешките права на мигрантите и 

търсещите убежище лица по пътя им 

към ЕС; призовава Съюза и държавите 

членки да си сътрудничат с ООН, 

регионалните механизми, 

правителствата и неправителствените 

организации с цел решаването на тези 

въпроси; изтъква неотложната 

необходимост да се разработят по-

стабилни и по-интегрирани политики, 

които са основани в по-голяма степен на 

принципа за солидарност на равнището 

на Съюза, за да се реагира на 

неотложните въпроси, свързани с 

мигрантите, бежанците и лицата, 

търсещи убежище, и то по начин, който 

е в съответствие с международното 

право в областта на правата на човека и 

човешкото достойнство, и призовава ЕС 

да гарантира ефективни общи стандарти 
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предоставяне на убежище и да 

гарантира ефективни общи стандарти за 

процедурите на приемане в целия Съюз, 

с цел да се защитят непридружените 

непълнолетни лица и най-уязвимите 

лица; приканва ЗП/ВП, членът на 

Комисията, отговарящ за миграцията, 

вътрешните работи и гражданството, и 

ЕСВД да засилят сътрудничеството и 

справедливото споделяне на 

отговорността между държавите членки, 

включително по приемането и 

презаселването на бежанци и по 

оказването на съдействие на службите 

по издирване и спасяване при 

подпомагането на мигранти, изпаднали 

в бедстващо положение в морето, 

докато се опитват да достигнат 

бреговете на ЕС; припомня във връзка с 

това необходимостта от спазване на 

принципа на забрана за връщане в 

европейски и международни води, 

потвърден от Европейския съд по 

правата на човека; припомня 

ангажимента на Комисията за 

разработване на подходящи канали за 

законна миграция; във връзка с това 

призовава държавите членки да 

приложат напълно наскоро приетия общ 

пакет от мерки на ЕС в областта на 

убежището и общото законодателство в 

областта на миграцията; призовава 

държавите членки да участват в 

програмите за презаселване и да ускорят 

развитието на регионалните програми за 

закрила в най-силно засегнатите райони; 

изтъква необходимостта от справяне с 

първопричините на незаконната 

миграция; насърчава ЕСВД и държавите 

членки да обърнат особено внимание на 

държавите, от които тръгва трафикът 

или незаконното превеждане през 

граница на хора, на държавите на 

преминаване и на държавите на 

местоназначение; призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да продължат да 

укрепват външното измерение на 

Съюза, като си сътрудничат с държавите 

за процедурите на приемане в целия 

Съюз, с цел да се защитят 

непридружените непълнолетни лица и 

най-уязвимите лица; приканва ЗП/ВП, 

членът на Комисията, отговарящ за 

миграцията, вътрешните работи и 

гражданството, и ЕСВД да засилят 

сътрудничеството и справедливото 

споделяне на отговорността между 

държавите членки, включително по 

приемането и презаселването на 

бежанци и по оказването на съдействие 

на службите по издирване и спасяване 

при подпомагането на мигранти, 

изпаднали в бедстващо положение в 

морето, докато се опитват да достигнат 

бреговете на ЕС; припомня във връзка с 

това необходимостта от спазване на 

принципа на забрана за връщане в 

европейски и международни води, 

потвърден от Европейския съд по 

правата на човека; припомня 

ангажимента на Комисията за 

разработване на подходящи канали за 

законна миграция; във връзка с това 

призовава държавите членки да 

приложат изцяло наскоро приетия общ 

пакет от мерки на ЕС в областта на 

убежището и общото законодателство в 

областта на миграцията, и за тази цел 

призовава за прилагането на 

механизма при кризи, предвиден в 

член 33 от регламента „Дъблин“, 

което би включило ясно определен 

минимален дял за всяка държава 

членка, така че бързо да се постигне 

функциониращ механизъм при кризи 

за преразпределяне, за да се облекчи 

натискът върху най-засегнатите 

държави членки, при които 

минималната квота е ясно 

надвишена; призовава държавите 

членки да участват в програмите за 

презаселване и да ускорят развитието на 

регионалните програми за закрила в 

най-силно засегнатите райони; изтъква 

необходимостта от справяне с 

първопричините на незаконната 
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на произход и на преминаване, 

включително държавите — партньори 

на ЕС, по-специално в региона на 

Средиземноморието, като системно 

повдигат тези въпроси в рамките на 

политическите диалози със засегнатите 

страни и в публични изявления, и 

засилват сътрудничеството с тези 

държави до възможно най-голяма 

степен с цел разбиване на нелегалните 

мрежи, използвани за трафик на 

мигранти, и борба срещу незаконните 

организации, които извличат печалби от 

трафика и незаконното превеждане през 

граница на хора; 

миграция; насърчава ЕСВД и държавите 

членки да обърнат особено внимание на 

държавите, от които тръгва трафикът 

или незаконното превеждане през 

граница на хора, на държавите на 

преминаване и на държавите на 

местоназначение; призовава ЗП/ВП и 

държавите членки да продължат да 

укрепват външното измерение на 

Съюза, като си сътрудничат с държавите 

на произход и на преминаване, 

включително държавите — партньори 

на ЕС, по-специално в региона на 

Средиземноморието, като системно 

повдигат тези въпроси в рамките на 

политическите диалози със засегнатите 

страни и в публични изявления, и 

засилват сътрудничеството с тези 

държави до възможно най-голяма 

степен с цел разбиване на нелегалните 

мрежи, използвани за трафик на 

мигранти, и борба срещу незаконните 

организации, които извличат печалби от 

трафика и незаконното превеждане през 

граница на хора; 

 

Or. en 


