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4.3.2015 A8-0023/8 

Изменение  8 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1 а. подчертава неотменимото право 

на народите на самоопределение и то 

без външна намеса в политическия, 

икономическия и социалния живот на 

трети държави; отново 

предупреждава Съюза и неговите 

държави членки относно 

разглеждането на въпроса за правата 

на човека като инструмент, което би 

могло да подкопае доверието в него; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Изменение  9 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3 а. признава, че настоящата 

системична криза оказва драматично 

социално въздействие върху 

населението в Европейския съюз и 

извън него; констатира, че 

различните планове за строги 

икономии, приети от Европейския 

съюз и други международни 

институции, като МВФ, доведоха до 

намаляване най-вече на гражданските 

свободи, социалните и 

демократичните права, както и до 

значително влошаване на условията 

на живот, особено на най-уязвимите 

и най-незащитените хора; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Изменение  10 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 106 

 

Предложение за резолюция Изменение 

106. призовава Комисията и ЕСВД да 

предприемат сериозни инициативи за 

подобряване на достъпа до правосъдие 

за жертвите на нарушения на правата на 

човека, свързани със стопанската 

дейност извън ЕС; настоява също така 

на необходимостта от въвеждане на 

ефективни мерки за санкциониране на 

корпорации, които нарушават правата 

на човека, и за осигуряване на 

обезщетение на жертвите на тези 

нарушения; 

106. призовава Комисията и ЕСВД да 

предприемат сериозни инициативи за 

подобряване на достъпа до правосъдие 

за жертвите на нарушения на правата на 

човека, свързани със стопанската 

дейност извън ЕС, по-специално в 

областта на околната среда, 

заграбването на земите и 

извличането на природните ресурси; 

настоява също така на необходимостта 

от въвеждане на ефективни мерки за 

санкциониране на корпорации, които 

нарушават правата на човека, и за 

осигуряване на обезщетение на 

жертвите на тези нарушения; по-

специално призовава Европейската 

комисия да предприеме подходящи 

мерки срещу европейските 

предприятия, които не компенсират 

в достатъчна степен жертвите на 

инциденти, попадащи пряко или 

непряко под тяхна отговорност; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Изменение  11 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 117 

 

Предложение за резолюция Изменение 

117. изразява безпокойство по повод 

разпространението на технологии за 

наблюдение, надзор, цензуриране и 

филтриране, които представляват 

нарастваща заплаха за правата на човека 

и активистите за демокрация в 

авторитарни държави и също така 

поставят тревожни въпроси по 

отношение на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

демократични държави, дори когато се 

използват като претекст за 

законосъобразни цели като борбата 

срещу тероризма, държавната сигурност 

или правоприлагането; 

117. изразява безпокойство по повод 

разпространението на технологии за 

наблюдение, надзор, цензуриране и 

филтриране, които представляват 

нарастваща заплаха за правата на човека 

и активистите за демокрация в 

авторитарни държави и също така 

поставят тревожни въпроси по 

отношение на правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

демократични държави, дори когато се 

използват като претекст за 

законосъобразни цели като борбата 

срещу тероризма, държавната сигурност 

или правоприлагането; отбелязва, че 

тези политики водят до увеличаване 

на репресиите срещу защитници на 

правата на човека, журналисти и по-

общо на активисти на гражданското 

общество, чрез все по-широкото 

поддържане на регистри на 

населението, без да се доказва 

ефективността на тези политики; 

изразява съжаление относно 

проектоспоразуменията на 

Европейския съюз с трети държави за 

данните от досиетата на 

пътниците, тъй като тези 
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споразумения не са в съответствие с 

общностните разпоредби по 

въпросите на защитата на личните 

данни; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Изменение  12 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 117 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 117 а. счита, че климатът на 

безнаказаност, с който е обградена 

програмата на ЦРУ, е предпоставка 

за продължаване на нарушенията на 

основните права, извършени в 

контекста на политиките на Съюза 

и Съединените американски щати за 

борба срещу тероризма, както 

свидетелства масовият шпионаж в 

рамките на програмата за 

наблюдение на Агенцията за 

национална сигурност на САЩ; 

отправя искане преговорите, свързани 

с трансатлантическото търговско и 

инвестиционно партньорство със 

САЩ, и всички споразумения за 

сътрудничество със САЩ в областта 

на борбата срещу тероризма да бъдат 

незабавно прекратени, докато не 

бъдат гарантирани правата на 

европейските граждани; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Изменение  13 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 135 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 135 а. счита, че насилието срещу 

жените намира психологически израз 

в наличието на доминиращо 

отношение в обществото и 

разпространението на унизителни за 

жените изображения; подчертава, че 

ролята на Комисията и на 

държавите членки в тази област 

както в Европейския съюз, така и 

извън него, трябва да бъде 

съсредоточена върху борбата с 

насилието срещу жените във 

всичките му проявления – физически, 

психически, социални, икономически – 

но също и върху насърчаването на 

образование, което да не дели 

момчетата от момичетата, и то от 

най-ранна възраст, както и на 

борбата срещу свързаните с 

поластереотипи; 

Or. fr 



 

AM\1052780BG.doc  PE550.017v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.3.2015 A8-0023/14 

Изменение  14 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

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

политиката на ЕС в тази област 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 183 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 183 а. строго осъжда 

неспособността, която показват 

Европейският съюз, неговите 

държави членки и техните държави 

партньори, при осигуряване на 

правото на убежище и при 

провеждане на морските спасителни 

операции; осъжда споразуменията за 

реадмисия, по-специално защото 

тяхното сключване е предпоставка за 

сключването на други споразумения – 

включително споразумения за 

развитие – с трети държави; счита, 

че тези миграционни политики са 

показателни за предразсъдъците 

спрямо населението на южните 

държави; призовава за политика на 

либерализиране на визовия режим 

спрямо гражданите на южните 

държави, включително държавите в 

демократичен преход като Тунис, 

както и прилагането на политики за 

презаселване във всички държави 

членки; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Изменение  15 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 193 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 193 а. призовава Съюза и неговите 

държави членки да превърнат Целите 

на хилядолетието за развитие в 

основен приоритет както в своите 

вътрешни политики, така и в 

отношенията си с трети държави; 

подчертава, че тези цели, по-

специално по отношение на 

премахването на бедността, достъпа 

до образование за всички, както и 

равенството между половете, могат 

да се увенчаят с успех само чрез 

създаването и укрепването на 

достъпни за всички публични услуги; 

Or. fr 



 

AM\1052780BG.doc  PE550.017v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.3.2015 A8-0023/16 

Изменение  16 

Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес, 

Марина Албиол, Анхела Валина, Лидия Сенра, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0023/2015 

Пиер Антонио Панцери 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2014/2216(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 183 а (нов) 

 

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 

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  най-накрая да вземат 

необходимите мерки, за да помогнат 

на бедстващите мигранти в морето и 

да сложат край на изтреблението; 

припомня на Съюза и на неговите 

държави членки международните им 

задължения по отношението на 

морските операции за издирване и 

спасяване;  подчертава във връзка с 

това необходимостта от спазване на 

принципа на забрана за връщане в 

европейски и международни води, 

както беше потвърдено от ЕСПЧ; 

припомня ангажимента на 
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право в областта на правата на човека и 

човешкото достойнство, и призовава ЕС 

да въведе обща европейска система за 

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 и члена на 

Комисията, отговарящ за въпросите на 

миграцията и вътрешните работи, и 

Европейската служба за външна дейност 

да засилят сътрудничеството и 

справедливото споделяне на тежестта 

между държавите членки, включително 

по приемането и презаселването на 

бежанци и по съдействието на службите 

по издирване и спасяване да се 

подпомагат бедстващи мигранти в 

морето, опитващи се да достигнат 

бреговете на ЕС; напомня във връзка с 

това необходимостта от спазване на 

принципа на забрана за връщане в 

европейски и международни води, както 

беше потвърдено от ЕСПЧ; припомня 

ангажимента на Комисията към 

разработването на подходящи канали за 

законна миграция; призовава 

следователно държавите членки да 

приложат напълно наскоро приетия общ 

пакет на ЕС за убежището и общото 

законодателство за миграцията; 

призовава държавите членки да участват 

в програмите за презаселване и да 

засилят развитието на регионалните 

програми за закрила в най-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 

Комисията да приеме действителен 

глобален европейски подход спрямо 

миграцията, като представи 

предложения за разработването на 

сигурни и легални средства за 

получаване на закрила в Европа; 

подчертава значението на 

въвеждането на хуманитарни визи 

във възможно най-кратки срокове, 

както и на разработването на нови 

средства за законна миграция, така че 

хората да не бъдат принуждавани да 

излагат живота си на риск, за да 

достигнат до Европа; подчертава 

спешната нужда от разработване на 

по-солидарни политики на равнище 

Съюз и държави членки; призовава 

следователно държавите членки да 

приложат напълно наскоро приетия общ 

пакет на ЕС за убежището и общото 

законодателство за миграцията; 

призовава Комисията да насърчава 

държавите членки да участват по-

активно в програмите за 

презаселване; твърдо се 

противопоставя на това борбата 

срещу трафика и незаконното 

превеждане през граница на хора да се 

използва като разменна монета 

между Съюза, държавите членки и 

трети държави; припомня, че това 

сътрудничество не бива да бъде в 

ущърб на ефективното право на 

мъже, жени и деца да търсят закрила 

в Съюза, нито да допринася за 

увеличаването на случаите на 

нарушения на основните права на 

мигрантите и търсещите убежище; 

изразява в този смисъл дълбокото си 

безпокойство по повод засиленото 

сътрудничество с трети страни и по-

специално със страните от 

Африканския рог в рамките на 

процеса от Хартум; 
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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; 

Or. fr 

 

 


