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BG Единство в многообразието BG 

18.11.2015 A8-0316/19 

Изменение  19 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, Малин Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Еа. като има предвид, че 

дискриминацията и ограниченията на 

свободите и правата на личността, 

както и маргинализацията и 

разрухата в предградията са едни от 

дълбоките причини за недоволство и 

липса на перспективи за много 

младежи, които живеят в тях, и 

като има предвид, че много от тези 

крайни квартали пострадаха от 

драстично намаляване на средствата 

за обществена дейност; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/20 

Изменение  20 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Стелиос 

Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Андерсън, Малин 

Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че 

радикализацията не трябва да се 

свързва с нито една идеология или вяра, 

а може да настъпи във всяка една от тях; 

Ж. като има предвид, че 

насилническата радикализация не 

трябва да се свързва с нито една 

идеология или вяра, а може да настъпи 

във всяка една от тях, и че религията 

не е, и не може да бъде, 

всеобхващащата идентичност на 

една личност, и че разглеждането на 

дадено лице като твърдо вградено в 

една-единствена категория отрича 

сложното преплитане на 

многобройни групи и различни 

принадлежности, като заменя 

цялото богатство на човешкия 

живот с ограничена формулировка, 

която държи на идеята, че всеки 

човек се побира в една-единствена 

кутийка; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/21 

Изменение  21 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина 

Андерсън, Малин Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Жа. като има предвид, че един от 

аргументите, използвани от 

войнстващите екстремисти за 

вербуване на младежи е, че 

ислямофобията се увеличава след 

годините на „войната срещу 

тероризма“, и че Европа вече не е 

място, където мюсюлманите са добре 

дошли или могат да живеят 

равнопоставено и да изповядват 

своята вяра без дискриминация и 

стигматизиране; като има предвид, 

че това може да доведе до чувство на 

уязвимост, агресивен гняв, 

фрустрация, самота и изолираност 

от обществото; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/22 

Изменение  22 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Марина Албиол Гусман, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, 

Димитриос Пападимулис, Малин Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  –1. в светлината на драматичните 

събития в Париж, осъжда 

смъртоносните атаки, поднася 

своите съболезнования на 

семействата на жертвите и изразява 

солидарност с тях, като в същото 

време потвърждава необходимостта 

да се заеме позиция срещу насилието; 

осъжда също така използването на 

стереотипи и ксенофобски и 

расистки изказвания и действия от 

страна на лица или колективни 

органи, които пряко или косвено 

свързват терористичните атаки с 

бежанците, които понастоящем 

бягат от своите страни в търсене на 

по-безопасно място, спасявайки се от 

война и актове на насилие, които в 

техните страни се извършват 

ежедневно; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/23 

Изменение  23 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Марина 

Албиол Гусман, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1а. отхвърля неправилното 

противопоставяне на сигурност 

срещу свобода; изразява становище, че 

личната свобода и зачитането на 

основните права са крайъгълен камък 

и предварително условие за 

сигурността във всяко едно общество; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/24 

Изменение  24 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Патрик Льо 

Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Марина Албиол Гусман, Иржи 

Мащалка, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес 

Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, Малин Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2а. критикува остро ролята, която 

изиграха различните намеси от 

страна на Запада за допринасяне за 

радикализация на хората, по-

специално в Афганистан, Близкия 

изток и съседните южни държави; 

подчертава, че подобни политики 

насърчават тероризма, а не му се 

противопоставят; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/25 

Изменение  25 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Патрик Льо 

Ярик, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че интернет секторът и 

доставчиците на услуги, посредством 

индексирането в интернет, трябва 

следователно да направят възможно 

популяризирането на посланията за 

предотвратяване на радикализацията в 

противовес на посланията, 

съдържащи възхвала на тероризма; 

счита, че в рамките на Европол 

следва да бъде създаден специален 

отдел за европейско сътрудничество с 

цел обмен на добри практики в 

държавите членки, който също да 

осъществява постоянно 

сътрудничество с интернет 

операторите с цел да се изтъкват на 

преден план съобщенията за 

противодействие на изказванията, 

подбуждащи към омраза и 

възхваляващи тероризма, и по този 

начин да затруднят радикализацията 

чрез интернет; призовава Комисията и 

държавите членки да подкрепят 

ефективното използването на 

контрапропаганда и мерки за 

намаляване на риска посредством 

интернет; 

19. счита, че интернет дружествата, 

посредством индексирането в интернет, 

имат властта да подобрят 

видимостта на посланията за 

предотвратяване на радикализацията; 

отбелязва обаче, че в една твърде 

комплексна среда действията по 

бдителност от страна на тези 

дружества биха могли да имат или 

внезапно да придобият обратен 

ефект; отбелязва, че тези дружества 

не притежават нито 

демократичната легитимност, нито 

мотивацията за прилагане на 

процедурите на щателен текущ 

преглед, необходими за безопасното 

извършване на тези дейности; 

призовава Комисията и държавите 

членки да подкрепят ефективното 

използването на контрапропаганда и 

мерки за намаляване на риска 

посредством интернет; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/26 

Изменение  26 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина 

Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава, че разнообразието на 

Европа и нейните мултикултурни 

общности са съставна част на 

социалната ѝ тъкан и представляват 

важен социален актив; счита, че всяка 

политика в областта на борбата с 

радикализацията трябва да бъде 

деликатна и пропорционална, така че да 

зачита и да укрепва разнообразната 

социална тъкан на общностите; 

28. подчертава, че разнообразието на 

Европа и нейните мултикултурни 

общности са съставна част на 

социалната ѝ тъкан и представляват 

важен социален актив; счита, че всяка 

политика в областта на борбата с 

агресивната радикализация трябва да 

бъде деликатна и пропорционална, така 

че да зачита и да укрепва 

разнообразната социална тъкан на 

общностите; призовава държавите 

членки да приемат политики, които 

се основават на насърчаването на 

равенството и овластяването на 

маргинализираните лица с цел да се 

преодолеят пречките, издигнати от 

дискриминацията и структурната 

бедност, като в същото време се 

укрепват демократичните процеси; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Изменение  27 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Стелиос 

Кулоглу, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. подчертава, че е важно програмите 

за дерадикализация да се съчетаят с 

други мерки, като например 

установяване на партньорства с 

представители на общностите, 

инвестиране в социални и съседски 

проекти, насочени към прекъсване на 

икономическата и географската 

маргинализация, и схеми за 

наставничество за отчуждени и 

изключени от обществото млади хора, 

за които се смята, че са изложени на 

риск от радикализация; припомня, че 

държавите членки имат задължението 

да прилагат усърдно инструментите на 

ЕС против дискриминацията и да вземат 

ефикасни мерки за справянето с 

дискриминацията, внушаващите омраза 

изказвания и престъпленията от омраза, 

като част от една стратегия срещу 

радикализацията; 

29. подчертава, че е важно програмите 

за дерадикализация да се съчетаят с 

други мерки, като например 

установяване на партньорства с 

представители на общностите, 

инвестиране в социални и съседски 

проекти, насочени към прекъсване на 

икономическата и географската 

маргинализация, и в адаптирано към 

социалните промени ново градско 

планиране, и схеми за наставничество 

за отчуждени и изключени от 

обществото млади хора; припомня, че 

държавите членки имат задължението 

да прилагат усърдно инструментите на 

ЕС против дискриминацията и да вземат 

ефикасни мерки за справянето с 

дискриминацията, внушаващите омраза 

изказвания и престъпленията от омраза, 

като част от една стратегия срещу 

радикализацията; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Изменение  28 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, 

Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30а. приветства инициативите в 

целия ЕС, насочени към справяне с 

недостатъците в изпълнението на 

политиките и практиките за 

интеграция на мигрантите, като 

например инициативата 

„Интегриращи градове“, стартирана 

от EUROCITIES („Европейски 

градове“) и Комисията; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Изменение  29 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Марина Албиол Гусман, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка 

Кунева, Мартина Андерсън, Малин Бьорк 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  35а. припомня, че увеличаването на 

ислямофобията в Европейския съюз 

допринася за изключването на 

мюсюлманите от обществото, което 

би могло да създаде благоприятна 

почва за присъединяване към 

насилнически екстремистки 

организации на уязвимите лица; 

счита, че ислямофобията в Европа е 

от своя страна манипулирана от 

организации като Даиш за 

пропагандни цели и вербуване; във 

връзка с това препоръчва да се приеме 

европейска рамка за приемане на 

национални стратегии за борба с 

ислямофобията, с цел да се 

противодейства също и на 

дискриминацията, която 

възпрепятства достъпа до 

образование, заетост и жилищно 

настаняване; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Изменение  30 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Стелиос 

Кулоглу, Марина Албиол Гусман, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37а. противопоставя се на 

настоящата атмосфера на създаване 

на параноичен страх с цел по-

нататъшно лансиране на мерки за 

борба с тероризма преди да е била 

извършена оценка на тяхната 

необходимост или на съществуващия 

набор от мерки за борба с тероризма; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/31 

Изменение  31 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Марина Албиол Гусман, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43а. счита, че борбата с трафика на 

оръжия следва да бъде приоритет за 

ЕС в борбата срещу тежката и 

организираната международна 

престъпност; по-конкретно счита, че 

сътрудничеството трябва да бъде 

допълнително подобрено по 

отношение на механизмите за обмен 

на информация и проследяването и 

унищожаването на забранени 

оръжия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.11.2015 A8-0316/32 

Изменение  32 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Марина Албиол Гусман, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка 

Кунева, Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43б. критикува остро интензивната 

търговия с оръжия на някои държави 

– членки на ЕС, с няколко твърде 

представителни членове на Лигата 

на арабските държави, като 

например Саудитска Арабия, Египет 

и Мароко; във връзка с това призовава 

Съвета да провери дали е имало 

нарушения на Кодекса за поведение на 

ЕС при износа на оръжие и да приеме 

строги мерки за гарантиране, че този 

кодекс се спазва напълно от всички 

държави членки; призовава за 

временно прекратяване и забрана на 

износа на сълзотворен газ и 

материали за контрол на тълпите 

към държавите от Арабската лига, 

докато бъдат проведени разследвания 

по отношение на тяхното 

неправилно използване и докато 

извършителите на подобно 

неправилно използване бъдат 

подведени под отговорност; 

Or. en 



 

AM\1079117BG.doc  PE571.050v01-00 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Изменение  33 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Патрик Льо 

Ярик, Стелиос Кулоглу, Марина Албиол Гусман, Костадинка Кунева, Мартина 

Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45а. предупреждава за изкушението 

от прибягване до предишните 

късогледи и неефективни практики на 

тайно споразумяване с някои 

авторитарни режими, които са 

членове на Лигата на арабските 

държави, в името на сигурността, 

стабилността и борбата срещу 

насилническия екстремизъм; изразява 

своята загриженост относно 

засилването на сътрудничеството 

със силно репресивни държави, които 

извършват повсеместни нарушения 

на правата на човека в своите 

страни, включително прилагане на 

смъртното наказание за широк 

спектър от престъпления, изтезания, 

физически наказания, произволни 

екзекуции и задържания, мащабни 

съдебни процеси във военни съдилища, 

репресии на социални протести или 

окупация на други територии; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/34 

Изменение  34 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Патрик Льо 

Ярик, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, 

Мартина Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46а. счита, че ЕС следва драстично да 

преразгледа своята външна политика, 

по-специално своята стратегия за 

Южното Средиземноморие, в 

рамките на преразглеждането на 

текущата Европейска политика за 

съседство (ЕПС) в контекста на 

нейния неуспех; призовава ЕС да 

установи нова рамка на отношения с 

тези държави и региони, основана на 

ненамеса във вътрешните им работи 

и зачитане на техния суверенитет, 

насочена към подкрепа за развитието 

на съседните региони и насърчаване 

на заетостта и образованието, 

вместо на „споразумения за 

асоцииране“, служещи главно за 

създаването на зони за свободна 

търговия в полза на корпоративни 

интереси от европейска страна; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Изменение  35 

Барбара Спинели, Курцио Малтезе, Костас Хрисогонос, Мат Карти, София 

Сакорафа, Патрик Льо Ярик, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Костадинка Кунева, Мартина 

Андерсън 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0316/2015 

Рашида Дати 

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на 

терористични организации 

2015/2063(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48а. изразява загриженост относно 

съсредоточаването върху военни 

„решения“ в политиките на ЕС за 

борба с тероризма, което води до 

многобройни програми за военна 

помощ за авторитарни режими, 

насочени към укрепване на техния 

военен капацитет и по този начин 

към подкрепа за репресивната им 

политика; 

Or. en 

 

 


