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7.12.2016 A8-0345/5 

Pozměňovací návrh  5 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 

ženách představuje porušování základních 

práv, které se dotýká všech úrovní 

společnosti bez ohledu na věk, vzdělání, 

příjem, společenské postavení, zemi 

původu nebo bydliště; vzhledem k tomu, 

že nerovné postavení žen a mužů a 

genderové stereotypy zvyšují riziko násilí a 

dalších forem vykořisťování a brání 

ženám, aby se plně zapojily do všech 

oblastí života; 

Y. vzhledem k tomu, že násilí páchané na 

ženách v Evropě v důsledku masového 

přistěhovalectví narůstá,  jak ukázaly 

rozsáhlé útoky na ženy v Kolíně a v jiných 

evropských městech na Silvestra; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Pozměňovací návrh  6 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. bere se znepokojením na vědomí 

incidenty týkající se porušování 

základních práv migrantů a uprchlíků na 

vnějších hranicích EU a opakuje, že 

všichni lidé mají nárok požívat svých 

lidských práv; připomíná základní právo 

požádat o azyl; vybízí EU a členské státy, 

aby vyčlenily dostatečné zdroje na 

vytvoření bezpečných a legálních cest pro 

žadatele o azyl s cílem oslabit obchodní 

model sítí obchodníků s lidmi a převaděčů 

a s cílem uchránit mnoho lidí před 

rizikem, jež hrozí na nebezpečných 

cestách;  připomíná, že záchrana životů je 

aktem solidarity s lidmi vystavenými 

riziku, ale že je to také právní povinnost; 

vyzývá členské státy a orgány a instituce 

EU, aby při činností pohraniční stráže a 

při azylových řízeních dodržovaly 

mezinárodní právo a právní předpisy EU i 

Listinu základních práv Evropské unie; 

upozorňuje na to, že fyzickým osobám 

nebo nevládním organizacím, které 

skutečně pomáhají osobám v nouzi, by 

neměl hrozit trest za poskytování takovéto 

pomoci;  

25. připomíná, že azyl by měl být 

poskytnut v regionu, kde o něj dané osoby 

požádaly; vyzývá EU a členské státy, aby 

přestaly upevňovat obchodní model 

obchodníků s lidmi a převaděčů tím, že 

odmítají navracet migranty to bezpečných 

míst v regionu, kde začala jejich cesta;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Pozměňovací návrh  7 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. vyjadřuje znepokojení nad rostoucím 

rasismem a xenofobií, která se projevuje 

jako afrofobie, nesnášenlivost vůči 

Romům, antisemitismus, islamofobie a 

protimigrační nálady;  vyzývá členské 

státy, aby chránily svobodu myšlení, 

svědomí, náboženského vyznání nebo víry; 

naléhavě vyzývá EU a její členské státy, 

aby do svých politik na podporu rovnosti 

začlenily fenomén vícenásobné 

diskriminace;  vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zintenzivnily výměnu 

osvědčených postupů a posílily svou 

spolupráci v boji proti rasismu, xenofobii, 

homofobii, transfobii a dalším formám 

nesnášenlivosti s tím, že do ní plně začlení 

občanskou společnost za přispění 

příslušných aktérů, například Agentury 

pro základní práva; 

53. bere na vědomí rostoucí znepokojení 

veřejnosti v členských státech v souvislosti 

s masovou imigrací, zločinností, 

islamistickým extremismem a terorismem; 

zdůrazňuje, že tyto obavy jsou oprávněné 

a je nutné je řešit; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Pozměňovací návrh  8 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. je znepokojen zvyšujícím se počtem 

nenávistných verbálních projevů na 

internetu;  doporučuje, aby členské státy 

zavedly jednoduchý postup, který by 

veřejnosti umožnil hlásit nenávistný 

obsah na internetu;  vítá oznámení 

Komise o kodexu chování v oblasti boje 

proti nezákonným nenávistným projevům 

on-line a vybízí k jeho dodržování a k 

pokračujícímu úsilí o posílení spolupráce 

mezi soukromým sektorem a občanskou 

společností;  připomíná, že by opatření 

přijatá za tímto účelem neměla být v 

rozporu se základními zásadami 

týkajícími se svobody projevu, a to 

zejména svobody tisku;  

57. odmítá to, že je jakákoli kritika 

masové imigrace systematicky označována 

jako „verbální projev nenávisti“; 

zdůrazňuje, že je nutné dodržovat a 

chránit svobodu projevu na internetu i 

jinde; 

Or. en 

 

 


