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4.3.2015 A8-0023/3 

Изменение  3 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

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 165 

 

Предложение за резолюция Изменение 

165. приветства анулирането през 
октомври 2013 г. на молдовския закон за 

забрана на „пропагандирането на всякакви 

други отношения, освен тези, свързани с 

брака или семейството“, и призовава Литва 

и Русия да следват молдовския пример;  

изразява съжаление относно 

резултата от референдума в 

Хърватия от декември 2013 г., който 

одобри конституционна забрана на 

еднополовите бракове; изтъква, че 

такъв референдум ще бъде проведен в 

Словакия през февруари 2015 г.; 

изразява съжаление, че в парламента 

в бившата югославска република 

Македония в момента се разглежда 

закон, с който конституционно да се 

забранят еднополовите бракове; 

подчертава, че подобни събития 

допринасят за създаването на климат 

на хомофобия и дискриминация;  

подчертава, че съществува остра 

нужда от повишена защита на 

основните права и свободи за ЛГБТИ 

лицата, включително чрез 

законодателство в областта на 

престъпленията от омраза и 

антидискриминационно 

законодателство, и приканва 

националните органи да осъждат 

омразата и насилието, основани на 

165. приветства отменянето през 

октомври 2013 г. на молдовския закон за 

забрана на „пропагандирането на 

всякакви други отношения, освен тези, 

свързани с брака или семейството“, и 

призовава другите държави в региона 

да следват молдовския пример;  
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сексуалната ориентация, половата 

идентичност и изразяване на 

половата принадлежност;  счита, че 

има по-голяма вероятност основните 

права на ЛГБТИ да бъдат 

гарантирани, ако тези лица имат 

достъп до правни институти като 

съжителство, регистрирано 

партньорство или брак; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Изменение  4 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

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 186 

 

Предложение за резолюция Изменение 

186. призовава ЕС да гарантира, че 

преговорите с държави извън ЕС по 

всички споразумения за сътрудничество 

в областта на миграцията и за обратно 

приемане и прилагането на тези 

споразумения са в съответствие с 

международните права на човека, 

правото в областта на бежанците и 

международното морско право, и 

изисква да се провеждат предварителни 

консултации с него преди тяхното 

сключване; изисква повече прозрачност 

при преговорите по тези споразумения и 

да се включат механизми за 

мониторинг, за да се оценява 

въздействието върху правата на човека 

от сътрудничеството в областта на 

миграцията с държавите извън ЕС и от 

мерките за граничен контрол, 

включително Frontex и Eurosur;  

настоява, че правата на човека трябва да 

бъдат включени и наблюдавани във 

всички дейности на Frontex; 

186. призовава ЕС да гарантира, че 

преговорите с държави извън ЕС по 

всички споразумения за сътрудничество 

в областта на миграцията и за обратно 

приемане и прилагането на тези 

споразумения са в съответствие с 

международните права на човека, 

правото в областта на бежанците и 

международното морско право, и 

изисква да се провеждат предварителни 

консултации с него преди тяхното 

сключване; изисква повече прозрачност 

при преговорите по тези споразумения и 

да се включат механизми за 

мониторинг, за да се оценява 

въздействието върху правата на човека 

от сътрудничеството в областта на 

миграцията с държавите извън ЕС и от 

мерките за граничен контрол, 

включително Frontex и Eurosur;  

настоява, че правата на човека трябва да 

играят важна роля в областта на 

миграцията и убежището; 

следователно призовава за 

предоставяне на подходящо 

финансиране на служителя по 

въпросите на основните права към 

Frontex и на специалистите по 

обучението в Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 



 

AM\1052759BG.doc  PE550.017v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

(EASO), което да им позволи да 

осъществяват дейности по оценяване 

и наблюдение, както и да представят 

най-добри практики;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Изменение  5 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

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 187 

 

Предложение за резолюция Изменение 

187. призовава Европейската комисия да 

проведе независима оценка на своите 

програми в областта на миграцията и 

граничния контрол в държавите от ЕС и 

в трети държави, с цел да предложи 

подобрени мерки за предотвратяване на 

нарушения на правата на човека; 

187. призовава Европейската комисия да 

извършва постоянна оценка на своите 

програми в областта на миграцията и 

граничния контрол в държавите от ЕС и 

в трети държави, с цел да предложи 

подобрени мерки за предотвратяване на 

нарушения на правата на човека и да 

споделя най-добрите практики; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Изменение  6 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

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 190 

 

Предложение за резолюция Изменение 

190. осъжда нарастващото 

инкриминиране на незаконната 

миграция в рамките на ЕС за сметка 

на човешките права на засегнатите 

лица;  настоятелно призовава да се 

предвиди незабавно създаването на 

необходимите механизми за гаранции за 

правата на човека, отчетност и 

правоприлагане; 

190. осъжда жестокостта на 

трафикантите на хора, които 

експлоатират страданието на 

бежанците за собствена печалба; 

изисква по-добра концепция за 

законните пътища за търсене на 

убежище и призовава за по-строги 

мерки срещу безчовечието на 

трафикантите на хора и 

организираните престъпници; 

настоятелно призовава да се предвиди 

незабавно осигуряване на необходимите 

механизми за гаранции за правата на 

човека, отчетност и правоприлагане; 

Or. en 

 

 


