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2.9.2015 A8-0230/2015 

Изменение  4 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 46а. осъжда всички форми на насилие 

и дискриминация на територията на 

ЕС, и изразява загриженост във връзка 

с увеличаването на техния брой; 

призовава Комисията и държавите 

членки да поемат конкретни 

политически ангажименти за борба с 

всички форми на расизъм, 

включително антисемитизъм, 

ислямофобия, афрофобия и 

антицигански настроения; 

Or. fr 



 

AM\1071414BG.doc  PE565.784v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.9.2015 A8-0230/5 

Изменение  5 

Корнелия Ернст, Марина Албиол, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио 

Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 116 

 

Предложение за резолюция Изменение 

116. изразява съжаление във връзка с 

честите и трагични смъртни случаи 

в Средиземно море и с ролята на 

контрабандистите и трафикантите, 

които лишават мигрантите от техните 

основни права; посочва, че ЕС и 

държавите членки следва да направят 

повече, за да предотвратят бъдещи 

трагедии в морето; призовава ЕС и 

неговите държави членки да заложат 

солидарността и зачитането на 

основните права на мигрантите и на 

лицата, търсещи убежище, в основата на 

миграционните политики на ЕС, и по-

специално:  

 

- подчертава необходимостта от 

интегриране на основните права във 

всеки аспект на миграционните 

политики на ЕС, както и от извършване 

на задълбочена оценка на въздействието 

върху основните права на мигрантите на 

всички мерки и механизми, свързани с 

миграцията, убежището и контрола на 

границите; в частност призовава 

държавите членки да зачитат правата на 

уязвимите мигранти;  

116.  осъжда факта, че голям брой 

търсещи убежище и мигранти, 

опитващи се да достигнат до ЕС, 

продължават да загиват в Средиземно 

море, както и ролята на 

контрабандистите и трафикантите, 

които лишават мигрантите от техните 

основни права; посочва, че ЕС и 

държавите членки следва да 

предприемат енергични и 

задължителни мерки, за да 

предотвратят бъдещи трагедии в 

морето; призовава ЕС и неговите 

държави членки да заложат 

солидарността и зачитането на 

основните права на мигрантите и на 

лицата, търсещи убежище, в основата на 

миграционните политики на ЕС, и по-

специално: 

- подчертава необходимостта от 

интегриране на основните права във 

всеки аспект на миграционните 

политики на ЕС, както и от извършване 

на задълбочена оценка на въздействието 

върху основните права на мигрантите на 

всички мерки и механизми, свързани с 

миграцията, убежището и контрола на 

границите; в частност призовава 

държавите членки да зачитат правата на 
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- подчертава необходимостта от 

цялостен подход на ЕС, който да 

увеличи съгласуваността между 

вътрешните и външните политики на 

ЕС; насърчава ЕС и държавите членки 

да поставят зачитането на правата на 

мигрантите в центъра на всяко 

споразумение за двустранно или 

многостранно сътрудничество с 

държави извън ЕС, включително на 

споразуменията за реадмисия, 

партньорствата за мобилност и 

споразуменията за техническо 

сътрудничество;  

- напомня на държавите членки за 

техните международни задължения да 

помагат на хората, изпаднали в беда в 

морето;  

- призовава държавите членки да 

изменят или преразгледат всеки 

законодателен акт, който предвижда 

санкции за оказване на помощ на 

мигранти, изпаднали в беда в морето; 

- подчертава основното право да се 

търси убежище; насърчава ЕС и 

държавите членки да предоставят и 

посветят достатъчни ресурси за 

създаването на нови безопасни и 

законни възможности и канали за 

лицата, търсещи убежище, за влизане в 

Европейския съюз, така че да се намалят 

рисковете, свързани с опитите за 

незаконно влизане, и да се 

противодейства на мрежите за трафик и 

контрабанда на хора, които се 

възползват от излагането на опасност на 

живота на мигрантите и от тяхната 

сексуална и трудова експлоатация;  

- призовава всички държави членки да 

участват в програми на ЕС за 

презаселване и насърчава използването 

на хуманитарни визи;  

- настоятелно призовава държавите 

уязвимите мигранти;  

- подчертава необходимостта от 

цялостен подход на ЕС, който да 

увеличи съгласуваността между 

вътрешните и външните политики на 

ЕС; насърчава ЕС и държавите членки 

да поставят зачитането на правата на 

мигрантите в центъра на всяко 

споразумение за двустранно или 

многостранно сътрудничество с 

държави извън ЕС, включително на 

споразуменията за реадмисия, 

партньорствата за мобилност и 

споразуменията за техническо 

сътрудничество;  

- напомня на държавите членки за 

техните международни задължения да 

помагат на хората, изпаднали в беда в 

морето;  

- призовава държавите членки да 

изменят или преразгледат всеки 

законодателен акт, който предвижда 

санкции за оказване на помощ на 

мигранти, изпаднали в беда в морето; 

- подчертава основното право да се 

търси убежище; насърчава ЕС и 

държавите членки да предоставят и 

посветят достатъчни ресурси за 

създаването на нови безопасни и 

законни възможности и канали за 

лицата, търсещи убежище, за влизане в 

Европейския съюз, така че да се намалят 

рисковете, свързани с опитите за 

незаконно влизане, и да се 

противодейства на мрежите за трафик и 

контрабанда на хора, които се 

възползват от излагането на опасност на 

живота на мигрантите и от тяхната 

сексуална и трудова експлоатация;  

- призовава всички държави членки да 

участват в програми на ЕС за 

презаселване и насърчава използването 

на хуманитарни визи;  



 

AM\1071414BG.doc  PE565.784v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

членки да гарантират наличието на 

достойни условия на приемане в 

съответствие с действащото 

законодателство в областта на 

основните права и предоставянето на 

убежище, като се обръща специално 

внимание на уязвимите хора и на 

намаляването на рисковете от социално 

изключване на лицата, търсещи 

убежище; призовава Комисията да 

следи прилагането на общата 

европейска система за убежище, и по-

специално на Директива 2013/32/ЕС, 

като обръща специално внимание на 

лицата, търсещи убежище, които се 

нуждаят от специални процедурни 

гаранции; 

- призовава за създаването на ефективна 

и хармонизирана система на ЕС за 

предоставяне на убежище с оглед на 

справедливото разпределение на лицата, 

търсещи убежище, между държавите 

членки; 

- изразява съжаление във връзка със 

сведенията за насилствено отблъскване 

на лица по границите на ЕС; припомня 

на държавите членки за задължението 

им да спазват принципа на забрана за 

връщане, признат в Женевската 

конвенция, както и от Европейския съд 

по правата на човека, и за забраната на 

колективното експулсиране съгласно 

член 19 от Хартата на основните права; 

призовава Комисията, нейните агенции 

и държавите членки да гарантират 

спазването на тези и други задължения 

на международно равнище и на равнище 

ЕС;  

- настоятелно призовава държавите 

членки да гарантират наличието на 

достойни условия на приемане в 

съответствие с действащото 

законодателство в областта на 

основните права и предоставянето на 

убежище, като се обръща специално 

внимание на уязвимите хора и на 

намаляването на рисковете от социално 

изключване на лицата, търсещи 

убежище; призовава Комисията да 

следи прилагането на общата 

европейска система за убежище, и по-

специално на Директива 2013/32/ЕС, 

като обръща специално внимание на 

лицата, търсещи убежище, които се 

нуждаят от специални процедурни 

гаранции; 

- призовава за създаването на ефективна 

и хармонизирана система на ЕС за 

предоставяне на убежище с оглед на 

справедливото разпределение на лицата, 

търсещи убежище, между държавите 

членки; 

- изразява съжаление във връзка със 

сведенията за насилствено отблъскване 

на лица по границите на ЕС; припомня 

на държавите членки за задължението 

им да спазват принципа на забрана за 

връщане, признат в Женевската 

конвенция, както и от Европейския съд 

по правата на човека, и за забраната на 

колективното експулсиране съгласно 

член 19 от Хартата на основните права; 

призовава Комисията, нейните агенции 

и държавите членки да гарантират 

спазването на тези и други задължения 

на международно равнище и на равнище 

ЕС;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Изменение  6 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Елеонора Форенца, 

Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 116 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 116а. решително осъжда 

неспособността на ЕС и държавите 

членки да постигнат политическо 

съгласие и да намерят отговор, 

достоен за ценностите и принципите 

на правовата държава, демокрацията 

и зачитането и насърчаването на 

правата на човека, за да се сложи 

край на трагичното и продължаващо 

години наред положение на 

мигрантите, търсещите убежище и 

бежанците; осъжда също толкова 

решително техния политически 

отговор, който отдава 

предпочитание на един все по-

привилегироващ сигурността 

репресивен подход на миграционната 

политика на ЕС и държавите членки, 

в т.ч. условията на прием и даване на 

убежище, чието конкретно 

изражение е изграждането на стени 

и огради от бодлива тел и отказът да 

се предложат законни канали за 

влизане в ЕС, в резултат на което 

множество лица, търсещи убежище, 

и мигранти се принуждават да 

прибягват до все по-опасни методи с 

риск за живота си и да се оставят в 

ръцете на контрабандисти на хора и 
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трафиканти; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Изменение  7 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Елеонора Форенца, 

Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 116 б (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

 116б. призовава за прекратяване на 

преговорите по всички видове 

споразумения с трети държави, 

които не гарантират защитата на 

бежанците и зачитането на 

основните права, като например 

Еритрея, Судан, Сомалия, Етиопия и 

Египет, от които бягат бежанците, 

както и за преустановяване на 

процеса от Хартум и процеса от 

Рабат; освен това призовава за 

преустановяване на всяка финансова 

помощ за египетския и еритрейския 

режим в светлината на докладите на 

ООН и НПО относно нарушенията на 

правата на човека в тези държави;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Изменение  8 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 116 в (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

 116в. призовава ЕС и държавите 

членки да приемат необходимото 

законодателство за прилагане на 

принципа на солидарност, посочен в 

член 80 от ДФЕС; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Изменение  9 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Елеонора Форенца, 

Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 117 a (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

 117а. призовава за суспендиране на 

настоящите споразумения за обратно 

приемане и на преговорите по нови 

такива споразумения, докато не 

приключи тяхната оценка; 

настоятелно призовава Комисията да 

предприеме конкретни действия 

вследствие на своя критичен доклад, 

публикуван през 2011 г., относно 

споразуменията и мерките за 

обратно приемане между ЕС и трети 

държави; осъжда факта, че 

сключването на споразумения с 

трети държави за либерализиране на 

визовия режим или за партньорство 

все по-често се обуславя със 

сключването на споразумение за 

обратно приемане; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Изменение  10 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 135 

 

Предложение за резолюция Изменение 

135. изразява съжаление във връзка с 

начина, по който финансовата и 

икономическата криза и кризата с 

държавния дълг, заедно с наложените 

бюджетни ограничения, са оказали 

отрицателно въздействие върху 

икономическите, гражданските, 

социалните и културните права и в 

много случаи са довели до повишаване 

на безработицата, бедност и 

несигурни условия на труд и живот, 

както и до изключване и изолация, 

особено в държавите членки, в които 

са приети програми за икономически 

корекции, и подчертава, че в 

неотдавнашна докладна записка на 

Евростат се посочва, всеки четвърти 

европеец е изложен на риск от 

бедност и изключване; 

135. осъжда и подчертава, че 

политиките на строги икономии, 

приети и прилагани в отговор на 

икономическата и финансовата 

криза, доведоха до нарушения и 

влошаване на основните, 

икономическите, социалните и 

културните права, а именно правото 

на заетост, здравеопазване, социална 

закрила, образование, жилищно 

настаняване, социалното 

законодателство и в частност 

трудовото право, и т.н., както и до 

намаляване на възнагражденията и 

пенсиите, което увеличи 

неравенствата, бедността, 

несигурността, нетипичните форми 

на труд, изключването и изолацията, 

които придобиват значителен и 

неприемлив размер в подложените на 

тройката, меморандумите на ЕС или 

програмите за икономически 

корекции държави; подчертава, че 

днес всеки четвърти европеец е 

застрашен от бедност и изключване, 

както се посочва в неотдавнашна 

докладна записка на Евростат; 

припомня, че изключително 

несигурните условия на живот 
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засягат най-вече децата, жените и 

възрастните хора и водят до 

множество лишения и нарушения на 

основните права и свободи;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Изменение  11 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 135 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 135а. решително осъжда 

безпрецедентния разпад на 

икономическите и социалните права, 

и по-конкретно държавите в 

периферията на ЕС, и 

авторитарното приемане и прилагане 

на мерки за строги икономии, които 

поставят под въпрос всеобщия 

достъп до права и изключват 

фактически или юридически някои 

групи лица, а именно мигрантите и 

търсещите убежище, от достъпа до 

известен брой основни права; 

подчертава, че това положение 

подкопава все повече устоите на 

нашите общества и демокрацията; 

осъжда изказванията на политици, 

които се опитват да превърнат 

уязвимото население, и по-конкретно 

имигрантите, в изкупителни 

жертви; 

Or. fr 
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Изменение  12 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Елеонора Форенца, 

Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 137 

 

Предложение за резолюция Изменение 

137. подчертава, че институциите на ЕС, 

както и държавите членки, които 

изпълняват структурни реформи в 

своите социални и икономически 

системи, остават обвързани от 

задължението за спазване на Хартата и 

на своите международни задължения, и 

съответно носят отговорност за своите 

решения; отново отправя призив за 

привеждане в съответствие на 

програмите за икономически 

корекции с целите на Съюза, посочени в 

член 151 от ДФЕС, в това число 

насърчаване на заетостта и подобряване 

на условията на живот и труд; отново 

посочва необходимостта да се 

гарантира, че се осъществява пълен 

демократичен контрол чрез ефективното 

участие на парламентите по отношение 

на мерките, предприети от 

институциите на ЕС и държавите 

членки в отговор на кризата;   

137. подчертава, че институциите на ЕС, 

както и държавите членки, които 

изпълняват структурни реформи в 

своите социални и икономически 

системи, остават обвързани от 

задължението за спазване на Хартата и 

на своите международни задължения, и 

съответно носят отговорност за своите 

решения и техните социални и 

икономически последици; отново 

отправя призив за приемане на 

програми и мерки, които позволяват 

постигането на целите на Съюза, 

посочени в член 151 от ДФЕС, в това 

число насърчаване на заетостта и 

подобряване на условията на живот и 

труд; отново посочва необходимостта да 

се гарантира, че се осъществява пълен 

демократичен контрол чрез ефективното 

участие на парламентите по отношение 

на мерките, предприети от 

институциите на ЕС и държавите 

членки в отговор на кризата;  

Or. fr 

 


