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9.12.2015 A8-0344/7 

Изменение  7 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мигел Виегаш, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на Европейския съюз в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  54а. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата 

на човека в международните 

споразумения между Съюза и трети 

държави; подчертава обаче неуспеха 

при въвеждането на тези клаузи в 

търговските споразумения с трети 

държави, тъй като тези 

споразумения може да са довели дори 

до нарушаване на основни 

икономически и социални права, и по-

специално до обедняване на 

засегнатото население и до 

присвояване на ресурсите от 

транснационални корпорации; счита 

освен това за необходими 

предварителни механизми за контрол, 

които да се въвеждат преди 

сключването на всяко рамково 

споразумение и да представляват 

основно условие за неговото 

подписване, както и последващи 

механизми за контрол, които да 

позволяват конкретизиране на 

последствията от нарушаването на 

споменатите клаузи, включително 

чрез прекратяване на съответното 

споразумение; счита, че извън тези 

клаузи е необходимо да се установят 
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нови форми на сътрудничество, 

които позволяват икономическото и 

социално развитие на трети държави 

в зависимост от потребностите на 

населението; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Изменение  8 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо 

Ярик, Мигел Виегаш, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  57а. потвърждава, че дейностите на 

дружества от ЕС, присъстващи в 

трети държави, следва да бъдат в 

пълно съответствие с 

международните стандарти за 

правата на човека; във връзка с това 

призовава държавите членки да 

гарантират, че предприятията, 

обхванати от тяхното национално 

законодателство, не са освободени от 

задължението да спазват правата на 

човека и социалните, здравните и 

екологичните стандарти, които им 

се налагат при установяването или 

извършването на дейност в трета 

държава; призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

необходимите мерки срещу 

европейските предприятия, които не 

спазват тези стандарти и които не 

обезщетяват по задоволителен начин 

жертвите на нарушения на правата 

на човека, за които пряко или непряко 

носят отговорност;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Изменение  9 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо 

Ярик, Мигел Виегаш, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  63а. изразява съжаление относно 

начина, по който финансовата и 

икономическа криза и кризата с 

държавния дълг, както и приетите 

бюджетни съкращения оказват 

неблагоприятно въздействие върху 

икономическите, гражданските, 

социалните и културните права на 

хората, като много често 

утежняват безработицата, 

бедността и несигурността на 

условията на живот и труд, както и 

изключването и изолацията, особено 

в държавите, в които са приети 

програми за икономическо 

приспособяване; подчертава факта, 

че ООН многократно е отправяла 

критики във връзка с управлението от 

европейските институции на въпроса 

за дълга и неговите последици за 

правата на човека; изразява 

съжаление относно факта, че почти 

всички държави членки не гласуваха 

резолюцията на ООН от 10 

септември 2015 г., признаваща по-

специално правото на всяка държава 

да преструктурира своя държавен 
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дълг; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Изменение  10 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  67а. отбелязва документа с насоки 

относно борбата с тероризма, 

изготвен от ЕСВД и от Комисията и 

одобрен от Съвета; изразява 

съжаление, че политиките за борба с 

тероризма са претекст за въвеждане 

на изцяло репресивни политики, 

които се прилагат за всички 

граждани и нарушават основните 

права и свободи; изисква 

установяването на важни средства за 

превенция и изразява загриженост 

относно недостатъчното внимание, 

което се отделя на независимите 

механизми за контрол; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Изменение  11 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

  69а. припомня, че кризата с 

бежанците е световен проблем и че 

според ВКБООН понастоящем има 60 

милиона бежанци и разселени лица по 

целия свят; изразява своята 

солидарност по отношение на 

големия брой бежанци и мигранти, 

които, бягайки от конфликтите, от 

потисническите режими и зоните на 

беззаконие и мизерия, са обект на 

сериозни нарушения на правата на 

човека; осъжда факта, че те стават 

жертви на насилствени репресии от 

страна на мрежите за незаконна 

имиграция и трафик на хора, за които 

редица публични органи носят пряка и 

косвена отговорност; припомня, че 

Съюзът и неговите държави членки 

носят отговорност за войната, хаоса, 

икономическата мизерия, глада и 

смъртта на бежанци и мигранти, 

които се опитват да избягат от тях; 

изразява също така дълбокото си 

съжаление във връзка с трагичната 

загуба на човешки живот на лицата, 

търсещи убежище в ЕС; 

предупреждава Съюза и неговите 
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държави членки да не изграждат 

огради, които спомагат за 

подхранване на трафика на хора, 

като изразява съжаление относно 

недостатъчността на пътищата, 

даващи сигурен и законен достъп до  

ЕС; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Изменение  12 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание 

на първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез 

намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните на ЕС 

територии посредством изграждане 

на сътрудничество и партньорство 

със съответните трети държави и 

чрез външните политики на ЕС;  

подчертава необходимостта от 

всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да укрепи 

сътрудничеството си с ООН, в т.ч. с 

нейните агенции, както и с 
регионалните организации, 

правителствата и неправителствените 

организации (НПО), с цел да се справи 

с първопричините за миграционните 

потоци и да се подобри положението 

в бежанските лагери близо до зоните 

на конфликт; призовава отново ЕС да 

гарантира, че всички споразумения за 

сътрудничество в областта на 

миграцията и за обратно приемане с 

70. подчертава, че за настоящата 

криза трябва да се намерят решения, 

които да се основат на принципите 

на солидарност и на всеобхватна 

стратегия за насърчаване на 

безопасна и законна миграция, при 

пълно зачитане на правата на човека 

и основните ценности; изисква от 

Европейския съюз и неговите държави 

членки да насърчават мира и да 

отхвърлят насилствените 

интервенции; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 

припомня, че тази глобална стратегия 

включва също хуманитарната помощ 

и помощта за развитие; 
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трети държави са в съответствие с 

международното право; припомня, че 

глобалната стратегия за миграцията е 

тясно свързана с политиките за 

развитие и хуманитарна помощ, в 

т.ч. създаването на хуманитарни 

коридори и издаването на 

хуманитарни визи, както и с други 

външни политики;  отбелязва 

операцията в Средиземноморието на 

военноморските сили, ръководени от 

Европейския съюз (EUNAVFOR MED), 

срещу лицата, организиращи 

незаконно превеждане през граница, и 

трафикантите в 

Средиземноморието; подчертава 

също така неотложната 

необходимост да се разработят по-

стабилни политики на равнището на 

Съюза с цел решаване на 

неотложните въпроси, свързани с 

мигрантите и бежанците, и да се 

намери ефективен, справедлив и 

устойчив механизъм за споделяне на 

тежестта между държавите 

членки; изтъква мерките, 

предложени от Комисията на 

9 септември 2015 г., за справяне с 

кризата с бежанците като 

планираното преразглеждане на 

регламента „Дъблин“; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Изменение  13 

Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Анхела Валина  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. призовава ЕС и държавите членки да 

увеличат своята подкрепа за борбата с 

трафика на хора чрез външните 

политики, като се постави особен 

акцент върху закрилата на жертвите, и 

по-специално на децата; изразява твърдо 

убеждение, че ЕС следва да задълбочи 

сътрудничеството с трети държави и с 

други свързани участници с цел обмен на 

добри практики и допринасяне за 

унищожаване на международните 

мрежи за трафик; изтъква отново 

необходимостта всички държави – 

членки на ЕС, да прилагат Директивата 

на ЕС относно предотвратяването и 

борбата с трафика на хора и защитата 

на жертвите от него
1
 и Стратегията за 

премахване на трафика на хора за 

периода 2012 – 2016 г.
2
;  

71. изразява загриженост във връзка 

със зачестяването на преговорите 

относно миграционната политика, 

обвързващи развитието, 

споразуменията за реадмисия и 

завръщане; осъжда по-специално 

продължаващите преговори със 

страни като Турция, Судан и 

Еритрея, които открито нарушават 

правата на човека; изисква в тази 

връзка прекратяване на всички 

споразумения за реадмисия с държави, 

които не зачитат основните права на 

човека; отхвърля всякакви опити за 

възлагане на миграционните 

политики на Европейския съюз на 

външни изпълнители и осъжда в тази 

връзка предложенията на държавите 

членки и Комисията за въвеждане на 

центрове за приемане на заявленията 

за предоставяне на убежище или за 

задържане в трети държави; 

приканва държавите членки да 

зачитат международния принцип на 

забрана за връщане на лица, търсещи 

убежище; настоятелно призовава за 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:bg:PDF . 

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:bg:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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вземането на конкретни мерки за 

гарантиране на защитата на уязвими 

групи, и по-специално на лица с 

увреждания, непридружени 

непълнолетни и млади жени; 

Or. fr
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