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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.9.2015 A8-0230/15 

Módosítás  15 
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
F preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel szükséges felülvizsgálni az uniós 

szerzıdéseket a demokrácia, a jogállamiság 

és az alapvetı jogok védelmének 

megerısítése érdekében; 

F. mivel az uniós szerzıdéseket teljes 

körően vissza kell vonni a nemzeti 

demokrácia és a jogállamiság védelmének 

megerısítése érdekében; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Módosítás  16 
Lorenzo Fontana 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
X preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

X. mivel az EU jelenleg gazdasági és 

pénzügyi válságon megy keresztül, amely 

az egyes tagállamokban erre reagálva 

végrehajtott drasztikus költségvetési 

megszorításokat is magukban foglaló 

intézkedésekkel együtt negatív hatást 

gyakorol az uniós állampolgárok 

életkörülményeire – növelik a 

munkanélküliséget, a szegénységi szintet, 

az egyenlıtlenséget, a bizonytalan 

munkakörülményeket, illetve korlátozzák a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és 

rontják azok minıségét – és ezáltal a 

polgárok jólétére; 

X. mivel az EU gazdasági, pénzügyi és 

bevándorlási válságot okozott, amely az 

egyes tagállamokban erre reagálva 

végrehajtott drasztikus költségvetési 

megszorításokat is magukban foglaló 

intézkedésekkel együtt negatív hatást 

gyakorol az uniós állampolgárok 

életkörülményeire – növeli a 

munkanélküliséget, a szegénységi szintet, 

az egyenlıtlenséget, a bizonytalan 

munkakörülményeket, illetve korlátozza a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és 

rontja azok minıségét – és ezáltal a 

polgárok jólétére; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Módosítás  17 
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A b preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Ab. mivel az EU területén a közelmúltban 

elkövetett terrorista támadásokat követı 

bizonyos terrorizmusellenes politikák 

valószínőleg csorbítják az alapvetı 

jogokat és szabadságokat az Unióban; 

mivel alapvetı fontosságú az egyensúly 

biztosítása az alapvetı jogok és 

szabadságok, illetve a biztonság növelése 

között; mivel az EU-nak és tagállamainak 

kötelessége megvédeni az európai 

polgárokat, egyúttal biztosítva alapvetı 

jogaik és szabadságjogaik tiszteletben 

tartását a biztonságpolitikák kialakítása és 

végrehajtása során; mivel ezen a téren a 

fı követendı szempontoknak a 

szükségszerőségnek és az arányosságnak 

kell lenniük, annak elkerülése érdekében, 

hogy a szakpolitikai intézkedések 

megsértsék a polgári szabadságjogokat;  

Ab. mivel a Párizsban, Brüsszelben, 

Londonban és Koppenhágában a 

közelmúltban elkövetett iszlamista 

támadások miatt a nemzetállamoknak 

meg kell védeniük állampolgáraikat; 

súlyosan elítéli, hogy az EU – az alapvetı 

jogok terén számtalan akadályt teremtve, 

amelyek úgy tőnik, hogy sajnálatos 

módon nem Európa szuverén országainak 

jogkövetı állampolgárai javát, hanem 

csak a törvényszegık, bőnözık és 

terroristák érdekeit szolgálják –  

megakadályozza, hogy a nemzetállamok a 

fenti feladatot ellássák; 

Or. en 



 

AM\1071733HU.doc  PE565.784v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.9.2015 A8-0230/18 

Módosítás  18 
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A c preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Ac. mivel eddig sosem látott módon több 

ezren halnak meg a Földközi-tengerben, 

ami súlyos felelısséget ró az Európai 

Unióra a tekintetben, hogy cselekedjen az 

életek megmentése és az embercsempészet 

megakadályozása érdekében, valamint 

legális útvonalakat biztosítson a 

migránsok számára, segítse és védelmezze 

a menedékkérıket és menekülteket; 

Ac. mivel a Földközi-tenger térségébıl 

eddig sosem látott módon több százezer 

illegális bevándorlót szállítanak az EU-ba, 

ami súlyos felelısséget ró Olaszországra, 

Görögországra, Spanyolországra és 

Máltára, hogy megállítsák az illegális 

bevándorlók és terroristák áradatát, 

megállítsák az embercsempészeket, 

gondoskodjanak az illegális migránsok 

közvetlen visszatérítésérıl származási vagy 

tranzitországukba, és segítsék a 

menedékkérıket és menekülteket abban, 

hogy benyújtsák a régióban menedékjog 

iránti kérelmüket. 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Módosítás  19 
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A d preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Ad. mivel 2014-ben közel 3500 halt meg 

vagy tőnt el, miközben Európába próbált 

eljutni, amellyel együtt az utóbbi 20 évben 

meghaltak vagy eltőntek száma 

megközelíti a 30 000-t; mivel a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint az 

Európába vezetı migrációs útvonal a világ 

legveszélyesebb útjává vált a migránsok 

számára; 

Ad. mivel 2014-ben 625 920 menedékjog 

iránti kérelmet nyújtottak be, amellyel 

együtt az utóbbi hét évben benyújtott 

menedékjog iránti kérelmek száma 

megközelíti a 2 500 000-t
1a

; mivel a 

Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint az 

Ausztráliába vezetı migrációs útvonal a 

világ legbiztonságosabb útjává vált a 

migránsok számára, mivel 2014-ben és 

2015-ben egyetlen migráns sem vesztette 

életét, és az országon belül mindenkit 

biztonságban áttelepítettek anélkül, hogy 

mindez terhet jelentett volna Ausztrália és 

polgárai számára; egyértelmően 

támogatja az arra irányuló erıfeszítéseket, 

hogy Olaszország, Görögország, 

Spanyolország és Málta az ausztrál 

modellt hajtsa végre; 

__________________ 

1a
 Az Eurostat 2008–2014-es adatai 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Módosítás  20 
Lorenzo Fontana 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. hivatkozik az Alapjogi Charta 10. 

cikkére, amely védelmezi a gondolat, 

lelkiismeret és vallás szabadságát, 

beleértve a választott vallás gyakorlásának 

szabadságát és a más vallásra vagy hitre 

áttérés szabadságát; véleménye szerint ez a 

nem hívık szabadságára is kiterjed; elítéli 

a megkülönböztetés vagy intolerancia 

minden formáját, és felszólít az említett 

alapokon történı megkülönböztetés 

betiltására; e tekintetben sajnálja az 

antiszemita és iszlámellenes 

megkülönböztetés és erıszak legutóbbi 

eseteit; felszólítja a tagállamokat, köztük a 

regionális hatóságokat, hogy az összes 

rendelkezésre álló eszközzel védelmezzék 

a vallás vagy meggyızıdés szabadságát és 

mozdítsák elı a toleranciát és a kultúrák 

közötti párbeszédet, hatékony szakpolitikai 

döntéshozatal és a szükség szerint a 

megkülönböztetéssel szembeni politikák 

megerısítése révén; emlékeztet egy 

semleges és szekuláris államnak a vallási, 

ateista vagy agnosztikus közösségek elleni 

megkülönböztetés megelızésében, illetve a 

vallások és meggyızıdések egyenlı 

bánásmódjának biztosításában játszott 

fontos szerepére; aggodalmának ad hangot 

az isten- és valláskáromlással kapcsolatos 

törvények Európai Unióban történı 

alkalmazása miatt, ami súlyos 

40. hivatkozik az Alapjogi Charta 10. 

cikkére, amely védelmezi a gondolat, 

lelkiismeret és vallás szabadságát, 

beleértve a választott vallás gyakorlásának 

szabadságát és a más vallásra vagy hitre 

áttérés szabadságát; véleménye szerint ez a 

nem hívık szabadságára is kiterjed; elítéli 

a megkülönböztetés vagy intolerancia 

minden formáját, és felszólít az említett 

alapokon történı megkülönböztetés 

betiltására; e tekintetben sajnálja az 

antiszemita és keresztényellenes 

megkülönböztetés és erıszak legutóbbi 

eseteit; felszólítja a tagállamokat, köztük a 

regionális hatóságokat, hogy az összes 

rendelkezésre álló eszközzel védelmezzék 

a vallás vagy meggyızıdés szabadságát és 

mozdítsák elı a toleranciát és a kultúrák 

közötti párbeszédet, hatékony szakpolitikai 

döntéshozatal és a szükség szerint a 

megkülönböztetéssel szembeni politikák 

megerısítése révén; emlékeztet egy 

semleges és szekuláris államnak a vallási, 

ateista vagy agnosztikus közösségek elleni 

megkülönböztetés megelızésében, illetve a 

vallások és meggyızıdések egyenlı 

bánásmódjának biztosításában játszott 

fontos szerepére; aggodalmának ad hangot 

az isten- és valláskáromlással kapcsolatos 

törvények Európai Unióban történı 

alkalmazása miatt, ami súlyos 
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következményekkel járhat a 

szólásszabadságra nézve, és sürgeti a 

tagállamokat e törvények eltörlésére; 

határozottan elítéli az imahelyek elleni 

támadásokat, és sürgeti a tagállamokat, 

hogy ne hagyják büntetlenül az ilyen 

támadásokat; 

következményekkel járhat a 

szólásszabadságra nézve, és sürgeti a 

tagállamokat e törvények eltörlésére; 

határozottan elítéli az imahelyek elleni 

támadásokat, és sürgeti a tagállamokat, 

hogy ne hagyják büntetlenül az ilyen 

támadásokat; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Módosítás  21 
Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2015 
Laura Ferrara 
Az alapvetı jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
106 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

106. sajnálja a rasszizmus, idegengyőlölet, 

vallási intolerancia vagy elıítélet által 

motivált győlöletbeszéd és győlölet-

bőncselekmény eseteit, amelyeket egy 

személy fogyatékossága, szexuális 

irányultsága vagy nemi identitása ellen 

naponta követnek el az EU-ban; felszólítja 

a tagállamokat, hogy védelmezzék az 

alapvetı jogokat és mozdítsák elı a 

területükön élı különbözı közösségek 

közötti megértést, elfogadást és 

toleranciát; kéri az EU-t, hogy a 

megkülönböztetés elleni szakpolitikák 

meghatározása során kezelje a győlöletbıl 

fakadó bőncselekmények elleni fellépést 

prioritásként az igazságszolgáltatás 

területén, felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy fokozzák a győlölet-

bőncselekmények és a megkülönböztetı 

jellegő hozzáállás és viselkedés elleni 

küzdelmet egy olyan átfogó stratégia 

kialakításával, amely fellép a győlölet-

bőncselekmények, valamint az elıítéleten 

alapuló erıszak és megkülönböztetés 

ellen; 

106. sajnálja, hogy a kisebbségek sok 

kulturális relativista által támogatott 

intoleráns és agresszív nézetei 

következtében veszélybe került az ıslakos 

európaiak szólásszabadsághoz főzıdı 

joga; helyteleníti, hogy áldozatként kezelik 

a kisebbségeket, amikor középkori 

nézeteiket és gyakorlataikat kritika éri, és 

a bírálókat győlöletbeszéddel, 

rasszizmussal, idegengyőlölettel, 

iszlámellenességgel, afrofóbiával, 

cigányellenességgel, izgatással és az 

újbeszél nyelv (newspeak) más 

kifejezéseivel vádolják, és ezáltal 

megsértik a szólásszabadsághoz főzıdı 

jogukat;  

Or. en 

 

 


