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7.12.2016 A8-0345/5 

Módosítás  5 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel a nők elleni erőszak az alapvető 

jogok megsértése, amely kortól, 

iskolázottságtól, jövedelemtől, társadalmi 

helyzettől és származási vagy lakóhely 

szerinti országtól függetlenül a 

társadalom valamennyi rétegét érinti; 

mivel a nemek közötti egyenlőtlenség és a 

nemi alapú sztereotípiák növelik az 

erőszak és a kizsákmányolás egyéb 

formáinak kockázatát, és gátolják a 

nőknek az élet minden területén való 

teljes részvételét; 

Y. mivel a nők elleni erőszak a tömeges 

bevándorlás eredményeként egyre 

elterjedtebbé vált Európában, amint azt a 

nők ellen Kölnben és más európai 

városokban szilveszter éjjel elkövetett 

nagyszabású támadások is mutatják; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Módosítás  6 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. aggodalommal szemléli, hogy a 

migránsok és menekültek alapvető jogait 

számos esetben megsértik az Európai 

Unió külső határainál, és ismételten 

hangsúlyozza, hogy minden embernek 

joga van ahhoz, hogy élhessen emberi 

jogaival; emlékeztet arra, hogy a 

menedékkérés alapvető jog; arra ösztönzi 

az Uniót és a tagállamokat, hogy 

biztosítsanak elegendő forrást a 

biztonságos és jogszerű útvonalak 

kialakítására a menedékkérők számára 

annak érdekében, hogy fellépjenek az 

emberkereskedelemmel és -csempészettel 

foglalkozó hálózatok üzleti modelljeivel 

szemben, valamint hogy megelőzzék, hogy 

sokan veszélyes útvonalakon induljanak 

el; emlékeztet arra, hogy az élet 

megmentése a veszélyben lévőkkel való 

szolidaritás megnyilvánulása, ugyanakkor 

jogi kötelezettség is; felhívja a 

tagállamokat és az uniós intézményeket, 

hogy a határőrizeti fellépések és a 

menekültügyi eljárások során tartsák 

tiszteletben a nemzetközi és az uniós jogot, 

valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját; rámutat arra, hogy azokat a 

természetes személyeket vagy nem 

kormányzati szervezeteket, akik vagy 

amelyek a szenvedőknek valódi segítséget 

nyújtanak, nem fenyegetheti büntetés e 

25. hangsúlyozza, hogy menedéket a 

menedékkérő régiójában kell biztosítani; 

felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy 

szüntessék meg az emberkereskedelemmel 

és -csempészettel foglalkozó hálózatok 

üzleti modelljének azáltal való igazolását, 

hogy megtagadják a migránsok 

visszaküldését az indulásuk helye szerinti 

régió biztonságos területeire; 
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segítségnyújtásért; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Módosítás  7 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. aggodalmát fejezi ki az afrofóbia, a 

cigányellenesség, az antiszemitizmus, az 

iszlamofóbia és a migránsellenesség 

formáját öltő rasszizmus és idegengyűlölet 

terjedése miatt; felhívja a tagállamokat, 

hogy védelmezzék a gondolat, a 

lelkiismeret, a vallás, illetve a 

meggyőződés szabadságát; sürgeti az 

Uniót és tagállamait, hogy az 

egyenlőségre vonatkozó szakpolitikáikat 

terjesszék ki a többszörös 

megkülönböztetésre is; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy a civil 

társadalom teljes körű bevonása és az 

érintett felek, például az Alapjogi 

Ügynökség hozzájárulásai segítségével 

fokozzák a bevált gyakorlatok 

megosztásával kapcsolatos munkát és 

erősítsék meg a rasszizmus, az 

idegengyűlölet, a homofóbia, a 

transzfóbia és az intolerancia egyéb 

formái elleni küzdelemre irányuló 

együttműködést; 

53. elismeri a tagállamok 

közvéleményének egyre fokozódó 

aggodalmát a tömeges bevándorlással, a 

bűnözéssel, valamint az iszlamista 

szélsőségességgel és terrorizmussal 

kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy ez az 

aggodalom jogos, és foglalkozni kell vele;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Módosítás  8 

Lorenzo Fontana 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

57 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

57. aggódik az interneten található 

gyűlöletbeszéd terjedése miatt; azt ajánlja, 

hogy a tagállamok hozzanak létre egy 

egyszerű eljárást, amely lehetővé teszi a 

nyilvánosság számára a gyűlöletkeltő 

online tartalmak bejelentését; üdvözli a 

Bizottság jogellenes online gyűlöletbeszéd 

felszámolására vonatkozó magatartási 

kódex kidolgozásával kapcsolatos 

bejelentését és ösztönzi annak követését, 

illetve a magánszektorral és a civil 

társadalommal folytatott együttműködés 

megerősítésére irányuló folyamatos 

erőfeszítéseket; emlékeztet arra, hogy az 

ezzel kapcsolatban hozott intézkedések 

nem lehetnek ellentétesek a 

véleménynyilvánítás szabadságával, 

többek között különösen a 

sajtószabadsággal kapcsolatos elvekkel; 

57. elítéli, hogy a tömeges bevándorlás 

bírálatát rendszeresen gyűlöletbeszédnek 

minősítik; hangsúlyozza, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadságát az 

interneten és máshol is tiszteletben kell 

tartani és védelmezni kell; 

Or. en 

 

 


