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7.12.2016 A8-0345/5 

Pakeitimas 5 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Y konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Y. kadangi smurtas prieš moteris yra su 

visais visuomenės sluoksniais 

neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimo lygį, 

pajamas, socialinę padėtį ir kilmės ar 

gyvenamąją šalį susijęs pagrindinių teisių 

pažeidimas; kadangi dėl lyčių nelygybės ir 

lyčių stereotipų didėja smurto ir kitų 

formų išnaudojimo rizika ir trikdomas 

visapusiškas moterų dalyvavimas visose 

gyvenimo srityse; 

Y. kadangi smurtas prieš moteris labai 

paplito Europoje dėl masinės imigracijos, 

kaip matyti iš didelio masto išpuolių prieš 

moteris Kelne ir kituose Europos 

miestuose Naujųjų metų naktį; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Pakeitimas 6 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. su susirūpinimu pažymi incidentus, 

susijusius su migrantų ir pabėgėlių 

pagrindinių teisių pažeidimais prie ES 

išorės sienų, ir pakartoja, kad visi žmonės 

turi teisę naudotis žmogaus teisėmis; 

primena, kad teisė prašyti prieglobsčio yra 

pagrindinė teisė; ragina ES ir valstybes 

nares skirti pakankamai išteklių, kad būtų 

sukurti saugūs ir teisėti patekimo į 

Europos Sąjungą maršrutai, siekiant 

kovoti su prekybos žmonėmis tinklų ir 

kontrabandos modeliais bei užkirsti kelią 

pavojui, kai keliaujama pavojingais 

maršrutais; primena, kad gyvybių 

gelbėjimas yra solidarumo su pavojuje 

esančiais žmonėmis veiksmas, bet tai taip 

pat yra teisinė pareiga; ragina valstybes 

nares ir ES institucijas laikytis 

tarptautinės ir ES teisės bei Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, 

taikant sienos apsaugos ir prieglobsčio 

tvarką; nurodo, kad fiziniai asmenys ar 

NVO, kurie iš tiesų padeda į nelaimę 

pakliuvusiems žmonėms, neturėtų 

rizikuoti būti nubausti už tai, kad teikia 

tokią pagalbą; 

25. pabrėžia, kad prieglobstis turėtų būti 

teikiamas asmenų, kurie jo prašo, 

regione; ragina ES ir valstybes nares 

liautis tvirtinti prekybos žmonėmis tinklų 

ir kontrabandos modelius atsisakant 

grąžinti migrantus į jų išvykimo regiono 

„saugų uostą“; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Pakeitimas 7 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. yra susirūpinęs dėl plintančio rasizmo 

ir ksenofobijos, kurie pasireiškia 

afrofobija, priešiškumu romams, 

antisemitizmu, islamofobija ir 

nepalankumu migrantams; ragina 

valstybes nares saugoti minties, sąžinės, 

religijos ar įsitikinimų laisvę; primygtinai 

ragina ES ir jos valstybes nares į lygybės 

politikos priemones įtraukti daugialypės 

diskriminacijos klausimą; ragina 

Komisiją ir valstybes nares aktyviau 

keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir 

stiprinti savo bendradarbiavimą kovojant 

su rasizmu, ksenofobija, homofobija, 

transfobija ir kitų formų netolerancija, 

visapusiškai dalyvaujant pilietinei 

visuomenei ir prisidedant atitinkamiems 

suinteresuotiesiems subjektams, pvz., 

Pagrindinių teisių agentūrai; 

53. pripažįsta valstybėse narėse didėjantį 

visuomenės susirūpinimą dėl masinės 

imigracijos, nusikalstamumo ir Islamo 

ekstremizmo ir terorizmo; pabrėžia, kad 

šis susirūpinimas teisėtas ir į jį reikia 

reaguoti;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Pakeitimas 8 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. yra susirūpinęs, kad internete vis 

dažniau pasitaiko neapykantą kurstančių 

kalbų; rekomenduoja valstybėms narėms 

įdiegti paprastą procedūrą, pagal kurią 

visuomenės nariai galėtų pranešti apie 

neapykantą kurstančios medžiagos 

pasirodymą internete; palankiai vertina 

Komisijos paskelbtą Kovos su neteisėtomis 

neapykantą kurstančiomis kalbomis 

internete elgesio kodeksą ir ragina jo 

laikytis bei toliau dėti pastangas siekiant 

stiprinti bendradarbiavimą su privačiuoju 

sektoriumi ir pilietine visuomene; 

primena, kad priemonės, kurių buvo 

imtasi šioje srityje, neturėtų prieštarauti 

pagrindiniams principams, susijusiems su 

saviraiškos laisve, visų pirma įskaitant 

spaudos laisvę; 

57. smerkia tai, kad nuolat masinės 

imigracijos kritika vadinama neapykantą 

kurstančia kalba; pabrėžia, kad 

saviraiškos laisvė turi būti puoselėjama ir 

ginama internete ir kitur; 

Or. en 

 

 


