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3.9.2015 A8-0230/15 

Изменение  15 

Лоренцо Фонтана, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че е необходимо 

преразглеждане на Договорите за ЕС, 

за да се засилят защитата на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните права; 

Е. като има предвид, че е необходима 

пълна отмяна на Договорите за ЕС, за 

да се засилят защитата на  

националната демокрация и 

принципите на правовата държава; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Изменение  16 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ч 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ч. като има предвид, че ЕС преминава 

през период на тежка икономическа и 

финансова криза, която в съчетание с 

определени мерки, включително 

драстични бюджетни съкращения, 

прилагани в някои държави членки с 

оглед на кризата, оказва отрицателно 

въздействие върху условията на живот 

на гражданите на ЕС – като увеличава 

безработицата, равнището на бедност, 

неравенството и несигурните условия на 

труд и ограничава достъпа до услуги и 

тяхното качество – и съответно върху 

благосъстоянието на гражданите; 

Ч. като има предвид, че ЕС предизвика 

период на тежка икономическа, 

финансова и миграционна криза, която 

в съчетание с определени мерки, 

включително драстични бюджетни 

съкращения, прилагани в някои държави 

членки с оглед на кризата, оказва 

отрицателно въздействие върху 

условията на живот на гражданите на 

ЕС – като увеличава безработицата, 

равнището на бедност, неравенството и 

несигурните условия на труд и 

ограничава достъпа до услуги и тяхното 

качество – и съответно върху 

благосъстоянието на гражданите; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Изменение  17 

Лоренцо Фонтана, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Аб 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Aб. като има предвид, че след 

неотдавнашните терористични 

нападения на територията на ЕС има 

вероятност определени политики и 

мерки за борба с тероризма да се 

окажат в ущърб на основните права и 

свободи в ЕС; като има предвид, че е 

от съществено значение да се 

гарантира запазването на баланса 

между защитата на основните права 

и свободи и укрепването на 

сигурността; като има предвид, че 

ЕС и неговите държави членки имат 

задължението да защитават 

европейските граждани, като 

същевременно гарантират 

зачитането на техните основни 

права и свободи при изготвянето и 

прилагането на политиките в 

областта на сигурността; като има 

предвид, че принципите на 

необходимост и пропорционалност 

трябва да бъдат водещи в тази 

област, така че прилаганите 

политики да не нарушават 

гражданските свободи;  

Aб. като има предвид, че 

неотдавнашните терористични 

нападения в Париж, Брюксел, Лондон 

и Копенхаген показват, че 

националните държави трябва да 

защитават своите граждани; изказва 

съжаление във връзка с факта, че ЕС 

възпрепятства националните 

държави да направят именно това, 

като създава безброй пречки в 

областта на основните права, които 

за съжаление изглежда са от полза 

единствено за незаконно 

пребиваващите, престъпниците и 

терористите, а не за спазващите 

закона граждани на суверенните 

държави в Европа; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Изменение  18 

Лоренцо Фонтана, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ав 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Aв. като има предвид, че хиляди хора 

загиват в Средиземно море по 

безпрецедентен начин, налагайки на ЕС 

огромна отговорност да предприеме 

действия за спасяване на живота на 

хора, за спиране на трафикантите на 

хора, за осигуряване на законови 

възможности за достъп за 

мигрантите и за подпомагане и 

защита на търсещите убежище и на 

бежанците; 

Aв. като има предвид, че стотици 

хиляди незаконни имигранти са 

превозвани в ЕС през Средиземно море 

по безпрецедентен начин, налагайки на 

Италия, Гърция, Испания и Малта 

огромна отговорност да спрат потока 

от незаконни мигранти и терористи, 

да спрат трафикантите на хора, да 

предвидят начини за прякото 

връщане на незаконните мигранти в 

техните държави на произход или в 

транзитните държави и да 

подпомагат търсещите убежище и 

бежанците при подаването на молби за 

убежище в региона; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Изменение  19 

Лоренцо Фонтана, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Аг 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

Aг. като има предвид, че през 2014 г. 

близо 3500 мигранти са загинали или 

изчезнали, докато са се опитвали да 

достигнат до територията на 

Европа, като съответно общият брой на 

загиналите и изчезналите лица през 

последните 20 години достигна близо 

30 000; като има предвид, че според 

Международната организация по 

миграция миграционният маршрут към 

Европа се е превърнал в най-опасния 

миграционен маршрут в света; 

Aг. като има предвид, че през 2014 г. са 

подадени 625 920 молби за убежище, 

като съответно общият брой на 

молбите за убежище през последните 

седем години достигна близо 

2 500 000
1a
; като има предвид, че според 

Международната организация по 

миграция миграционният маршрут към 

Австралия се е превърнал в най-

безопасния миграционен маршрут в 

света, като през 2014 и 2015 г. нямаше 

удавяния на мигранти и всички бяха 

преселени безопасно, без да се 

превърнат в тежест за Австралия и 

нейните граждани; изказва силна 

подкрепа за усилията за прилагане на 

австралийския модел от страна на 

Италия, Гърция, Испания и Малта; 

__________________ 

1a
 Данни, предоставени от Евростат, 

за периода 2008 – 2014 г. 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Изменение  20 

Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. позовава се на член 10 от Хартата, 

който защитава свободата на мисълта, 

съвестта и религията, включително 

свободата на изповядване на избраната 

религия и на промяна на религията или 

убежденията; счита, че това също така 

се отнася до свободата на лицата, които 

не изповядват никаква религия; осъжда 

всяка проява на дискриминация или 

нетърпимост и призовава за забрана на 

всякаква форма на дискриминация на 

тези основания; изразява съжаление във 

връзка с това по повод неотдавнашните 

прояви на антисемитски и 

антиислямски дискриминация и 

насилие; призовава държавите членки, 

включително регионалните органи, да 

защитават с всички съществуващи 

средства свободата на религията или 

убежденията и да насърчава 

толерантност и междукултурен диалог 

чрез изготвяне на ефективни политики и 

укрепване на политиките за борба с 

дискриминацията, където е необходимо; 

припомня значението на светската и 

неутралната държава за 

предотвратяване на всякаква форма на 

дискриминация на религиозни, 

атеистични или агностични общности и 

за гарантирането на еднакво третиране 

на всички религии и вярвания; изразява 

40. позовава се на член 10 от Хартата, 

който защитава свободата на мисълта, 

съвестта и религията, включително 

свободата на изповядване на избраната 

религия и на промяна на религията или 

убежденията; счита, че това също така 

се отнася до свободата на лицата, които 

не изповядват никаква религия; осъжда 

всяка проява на дискриминация или 

нетърпимост и призовава за забрана на 

всякаква форма на дискриминация на 

тези основания; изразява съжаление във 

връзка с това по повод неотдавнашните 

прояви на антисемитски и 

антихристиянски дискриминация и 

насилие; призовава държавите членки, 

включително регионалните органи, да 

защитават с всички съществуващи 

средства свободата на религията или 

убежденията и да насърчават 

толерантност и междукултурен диалог 

чрез изготвяне на ефективни политики и 

укрепване на политиките за борба с 

дискриминацията, където е необходимо; 

припомня значението на светската и 

неутралната държава за 

предотвратяване на всякаква форма на 

дискриминация на религиозни, 

атеистични или агностични общности и 

за гарантирането на еднакво третиране 

на всички религии и вярвания; изразява 
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загриженост относно прилагането на 

закони за богохулство и религиозни 

обиди в Европейския съюз, които могат 

да имат сериозно въздействие върху 

свободата на изразяване на мнение, и 

настоятелно призовава държавите 

членки да ги отменят; решително 

осъжда нападенията на местата за 

поклонение и настоятелно призовава 

държавите членки да не оставят тези 

престъпления ненаказани; 

загриженост относно прилагането на 

закони за богохулство и религиозни 

обиди в Европейския съюз, които могат 

да имат сериозно въздействие върху 

свободата на изразяване на мнение, и 

настоятелно призовава държавите 

членки да ги отменят; решително 

осъжда нападенията на местата за 

поклонение и настоятелно призовава 

държавите членки да не оставят тези 

престъпления ненаказани; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Изменение  21 

Лоренцо Фонтана, Вики Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

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

2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 106 

 

Предложение за резолюция Изменение 

106. изразява съжаление по повод на 

случаите на изказвания, 

проповядващи омраза, или на 

престъпления от омраза, мотивирани 

от расизъм, ксенофобия, религиозна 

нетърпимост или от предубеждения 

по отношение на уврежданията, 

сексуалната ориентация или 

половата идентичност на дадено 

лице, които се наблюдават ежедневно 

в ЕС; призовава държавите членки да 

защитават основните права и да 

популяризират разбирателството, 

приемането и толерантността 

между различните общности на 

тяхната територия; призовава ЕС да 

постави борбата срещу 

престъпленията от омраза сред 

своите приоритети при 

разработването на европейските 

политики за борба с 

дискриминацията, както и в 

областта на правосъдието; призовава 

Комисията и държавите членки да 

активизират борбата срещу 

престъпленията от омраза и 

дискриминационните нагласи и 

поведение, като разработят 

цялостна стратегия за борба срещу 

престъпленията от омраза, 

насилието, основано на 

106. изразява съжаление по повод на 

факта, че правото на свобода на 

словото на коренните европейци е 

застрашено в резултат от 

нетолерантните и агресивни възгледи 

на малцинствата, които са 

благоприятствани от множеството 

привърженици на културния 

релативизъм;  изразява съжаление по 

повод на факта, че малцинствата са 

третирани като жертви, когато 

техните средновековни възгледи и 

практики са подложени на критика, 

както и че техните критици са 

обвинявани в проповядване на омраза, 

расизъм, ксенофобия, ислямофобия, 

афрофобия, антиромски настроения, 

подбудителство и други термини от 

жаргона на пресата, като по този 

начин се нарушава правото им на 

свобода на словото; 
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предубеждения, и дискриминацията; 

Or. en 

 

 


