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4.3.2015 A8-0023/3 

Módosítás  3 
Cristian Dan Preda 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
165 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

165. üdvözli, hogy 2013 októberében 

megsemmisítették azt a moldovai törvényt, 

amely megtiltotta a „házasságtól vagy 

családtól eltérı minden egyéb kapcsolat 

hirdetését”, és felszólítja Litvániát és 

Oroszországot is a moldovai példa 

követésére; sajnálatosnak tartja a 2013. 

decemberi horvátországi népszavazás 

kimenetelét, amely megerısítette az 

azonos nemőek közötti házasság 

alkotmányos tilalmát; rámutat, hogy 

hasonló népszavazást tartanak 2015 

februárjában Szlovákiában; 

sajnálatosnak tartja, hogy Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaságban a 

Parlament jelenleg mérlegeli az azonos 

nemőek közötti házasságot 

alkotmányosan tiltó törvényjavaslatot; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen fejlemények 

hozzájárulnak a homofóbia és a 

megkülönböztetés légkörének 

kialakulásához; hangsúlyozza, hogy nagy 

szükség van az LMBTI-személyek 

alapvetı jogainak és szabadságainak jobb 

védelmére, beleértve az elıítéletbıl 

elkövetett bőncselekményekre vonatkozó 

jogszabályok elfogadását és a 

megkülönböztetés elleni jogszabályokat is; 

kéri a nemzeti hatóságokat, hogy ítéljék el 

a szexuális irányultságon, nemi 

identitáson és nemi önkifejezésen alapuló 

165. üdvözli, hogy 2013 októberében 

megsemmisítették azt a moldovai törvényt, 

amely megtiltotta a „házasságtól vagy 

családtól eltérı minden egyéb kapcsolat 

hirdetését”, és felszólítja a régió más 

országait is a moldovai példa követésére;  
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győlöletkeltést és erıszakot; úgy véli, hogy 

az LMBTI-személyek alapvetı jogai 

nagyobb valószínőséggel érvényesülnek, 

ha ık is hozzáférhetnek az olyan 

jogintézményekhez, mint az együttélés, a 

bejelentett élettársi viszony vagy a 

házasság; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Módosítás  4 
Cristian Dan Preda 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
186 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

186. felhívja az EU-t annak biztosítására, 

hogy a nem uniós államokkal kötött 

valamennyi migrációs együttmőködési és 

visszafogadási megállapodás letárgyalása 

és végrehajtása során tartsák be a 

nemzetközi emberi jogokat, a 

menekültekre vonatkozó jogszabályokat és 

a nemzetközi tengerjogot, és kéri, hogy 

megkötésük elıtt konzultáljanak vele; 

követeli, hogy nagyobb fokú átláthatóságot 

biztosítsanak az ilyen megállapodásokról 

folyó tárgyalások során, és építsenek be 

nyomon követési mechanizmusokat a nem 

uniós államokkal folytatott migrációs 

együttmőködés és a határ-ellenırzési 

intézkedések emberi jogi hatásairól; 

ragaszkodik ahhoz, hogy az emberi jogokat 

általánosan érvényesíteni kell és nyomon 

kell követni a Frontex által végzett 

valamennyi tevékenységben; 

186. felhívja az EU-t annak biztosítására, 

hogy a nem uniós államokkal kötött 

valamennyi migrációs együttmőködési és 

visszafogadási megállapodás letárgyalása 

és végrehajtása során tartsák be a 

nemzetközi emberi jogokat, a 

menekültekre vonatkozó jogszabályokat és 

a nemzetközi tengerjogot, és kéri, hogy 

megkötésük elıtt konzultáljanak vele; 

követeli, hogy nagyobb fokú átláthatóságot 

biztosítsanak az ilyen megállapodásokról 

folyó tárgyalások során, és építsenek be 

nyomon követési mechanizmusokat a nem 

uniós államokkal folytatott migrációs 

együttmőködés és a határ-ellenırzési 

intézkedések emberi jogi hatásairól; 

ragaszkodik ahhoz, hogy az emberi 

jogoknak fontos szerepet kell játszaniuk a 

migráció és menekültügy terén; ezért kéri, 

hogy a Frontex alapjogi tisztviselıje és az 

EASO képzési szakemberei számára 

biztosítsanak megfelelı finanszírozást, 

hogy elvégezhessék az értékelési és 

nyomon követési tevékenységeket, és 

ismertethessék a jó gyakorlatokat;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Módosítás  5 
Cristian Dan Preda 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
187 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

187. felhívja a Bizottságot, hogy végezze 

el a migrációs és határellenırzési 

programjainak független értékelését az 

uniós és nem uniós államokban, azzal a 

céllal, hogy jobb intézkedéseket javasoljon 

az emberi jogi jogsértések megelızésére; 

187. felhívja a Bizottságot, hogy állandó 

jelleggel végezze el a migrációs és 

határellenırzési programjainak értékelését 

az uniós és nem uniós államokban, azzal a 

céllal, hogy jobb intézkedéseket javasoljon 

az emberi jogi jogsértések megelızésére és 

megossza a jó gyakorlatokat; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Módosítás  6 
Cristian Dan Preda 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
190 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

190. elítéli, hogy az EU-ban egyre 

szélesebb körben büntetendıvé teszik az 

illegális migrációt az érintett személyek 

emberi jogainak hátrányára; sürgeti, hogy 

haladéktalanul hozzák létre a szükséges 

emberi jogi garanciákat, valamint az 

elszámoltathatósági és a végrehajtási 

mechanizmusokat; 

190. elítéli az embercsempészek 

kegyetlenségét, akik hasznot húznak a 

menekültek szenvedéseibıl; kéri, hogy 

dolgozzanak ki egy jobb elképzelést a 

menedékkérés jogszerő útjaira 

vonatkozóan, és hatékonyabb 

intézkedéseket követel a barbár 

embercsempészek és a szervezett bőnözés 

ellen; sürgeti, hogy haladéktalanul 

gondoskodjanak a szükséges emberi jogi 

biztosítékok, valamint az 

elszámoltathatósági és a végrehajtási 

mechanizmusok garantálásáról; 

Or. en 

 

 


