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Изменение  5 

Лоренцо  Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ш 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ш. като има предвид, че насилието 

срещу жени е нарушение на основните 

права, което засяга всички слоеве на 

обществото, независимо от 

възрастта, образованието, доходите, 

социалното положение и държавата 
на произход или пребиваване; като 

има предвид, че неравенството между 

половете и основаващи се на пола 

стереотипи увеличават риска от 

насилие и други форми на 

експлоатация и възпрепятстват 

пълноценното участие на жените във 

всички сфери на живота; 

Ш. като има предвид, че насилието 

срещу жени стана по-

широкоразпространено в Европа в 

резултат на масовата имиграция, 

както показаха многобройните 

нападения на жени в Кьолн и в други 

европейски градове в новогодишната 

нощ;  

Or. en 
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Изменение  6 

Лоренцо  Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Доклад А8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. отбелязва със загриженост 

случаите, свързани с нарушения на 

основните права на мигрантите и 

бежанците по външните граници на 

ЕС, и отново изтъква, че всички хора 

имат правото да упражняват своите 

права на човека; припомня основното 

право да се търси убежище; насърчава 

ЕС и държавите членки да отделят 

достатъчно ресурси за създаване на 

безопасни и законни маршрути за 

търсещите убежище лица, с цел да 

разрушат бизнес модела на мрежите 

за трафик и контрабандистите, 

както и да предпазят много хора от 

риска да поемат по опасни 

маршрути; припомня, че спасяването 

на живот е проява на солидарност с 

хората, изложени на риск, но то е и 

правно задължение; призовава 

държавите членки и институциите 

на ЕС да зачитат международното 

право и правото на ЕС, както и 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз при извършването 

на действия на граничната охрана и 

процедури за предоставяне на 

убежище; посочва, че физическите 

лица или НПО, които действително 

оказват помощ на лицата, изпаднали 
в беда, не следва да рискуват да бъдат 

25. подчертава, че убежище следва да 

се предоставя в региона на лицата, 

които го търсят; призовава ЕС и 

държавите членки да престанат да 

утвърждават бизнес модела на 

мрежите за трафик и 

контрабандистите, като отказват 

да връщат мигрантите в защитени 

области в региона, от който са 

дошли; 
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Or. en 
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Лоренцо  Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. изразява загриженост във връзка с 

увеличаващите се расизъм и 

ксенофобия, приемащи формата на 

афрофобия, антиромски настроения, 

антисемитизъм, ислямофобия и 

антимигрантски настроения; 

призовава държавите членки да 

защитават свободата на мисълта, 

съвестта, религията или 

убежденията; настоятелно 

призовава ЕС и неговите държави 

членки да включат множествената 

дискриминация в политиките за 

равенство; призовава Комисията и 

държавите членки да ускорят 

работата по обмен на най-добри 

практики и да засилят 

сътрудничеството си за борба с 

расизма, ксенофобията, 

хомофобията, трансфобията и други 

форми на нетърпимост, като се 

включи приносът на цялото 

гражданско общество и на 

съответните заинтересовани 

страни, например Агенцията за 

основните права; 

53. отчита растящата загриженост 

на общественото мнение в 

държавите членки във връзка с 

масовата имиграция, престъпността 

и ислямския екстремизъм и 

тероризъм; подчертава, че тази 

загриженост е основателна и изисква 

намирането на решение;  

Or. en 
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Лоренцо  Фонтана 
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Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. изразява загриженост поради все 

по-разпространената в интернет 

поява на изказвания, подбуждащи към 

омраза; препоръчва на държавите 

членки да въведат проста процедура, 

която да позволява на гражданите да 

съобщават за съдържание в 

интернет, подбуждащо към омраза; 

приветства обявения от Комисията 

Кодекс за поведение относно борбата 

с незаконни изказвания, подбуждащи 

към омраза, в интернет и насърчава 

придържането към него и 

непрекъснатите усилия за засилване 

на сътрудничеството с частния 

сектор и гражданското общество; 

припомня, че предприетите в това 

отношение мерки не следва да бъдат в 

противоречие с основните принципи 

по отношение на свободата на 

изразяване на мнение, включително, 

по-специално, свободата на пресата; 

57. осъжда систематичното 

квалифициране на критиката на 

масовата имиграция като 

„подбуждане към омраза“; 

подчертава, че свободата на 

изразяване трябва да бъде подкрепяна 

и защитавана в интернет и другаде; 

Or. en 

 

 


