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Amendamentul  5 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât violența împotriva femeilor este 

o încălcare a drepturilor fundamentale 

care afectează toate nivelurile societății, 

indiferent de vârstă, educație, venit, 

poziție socială și țară de origine sau de 

reședință; întrucât inegalitatea de gen și 

stereotipurile bazate pe gen măresc riscul 

de violență și alte forme de exploatare și 

împiedică participarea deplină a femeilor 
în toate domeniile vieții; 

Y. întrucât violența împotriva femeilor a 

devenit mai răspândită în Europa ca 

urmare a imigrației în masă, astfel cum 

au demonstrat atacurile pe scară largă 

împotriva femeilor de la Köln și din alte 

orașe europene în ajunul Anului Nou; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Amendamentul  6 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. ia notă cu îngrijorare de incidentele 

legate de încălcările drepturilor 

fundamentale ale migranților și 

refugiaților la frontierele externe ale UE 

și reiterează faptul că toate persoanele 

sunt îndrituite să se bucure de drepturile 

lor fundamentale; reamintește dreptul 

fundamental de a solicita azil; încurajează 

UE și statele membre să aloce suficiente 

resurse pentru crearea unor rute sigure și 

legale pentru solicitanții de azil pentru a 

submina modelul de afaceri al rețelelor de 

traficanți și de persoane care introduc 

ilegal migranți, precum și pentru a 

preveni multe din riscurile existente 

atunci când cei dintâi urmează rute 

periculoase; reamintește că salvarea de 

vieți este un act de solidaritate cu cei 

expuși riscurilor, dar este și o obligație 

legală; invită statele membre și instituțiile 

europene să respecte legislația 

internațională și a UE, precum și Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, atunci când desfășoară acțiuni 

de pază a frontierelor și proceduri de azil; 

subliniază faptul că persoane fizice sau 

organizații neguvernamentale care acordă 

efectiv asistență persoanelor aflate în 

dificultate nu ar trebui să fie supuse 

riscului de a fi pedepsite pentru aceasta; 

25. subliniază că azilul ar trebui acordat 

în regiunea de unde provin persoanele 

care îl solicită; invită UE și statele membre 

să nu mai valideze modelul de afaceri al 

rețelelor de trafic și al călăuzelor refuzând 

să returneze migranții în zone sigure din 

regiunea de plecare; 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Amendamentul  7 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

rasismul și xenofobia în creștere 

manifestate sub formă de afrofobie, 

atitudini negative față de romi, 

antisemitism, islamofobie și ostilitate față 

de migranți; invită statele membre să 

protejeze libertatea de gândire, de 

conștiință, religioasă sau confesională; 

îndeamnă UE și statele membre să 

includă discriminarea multiplă în 

politicile privind egalitatea; invită 

Comisia și statele membre să își 

intensifice activitatea cu privire la 

schimbul de bune practici, precum și să își 

întărească cooperarea în ce privește 

combaterea rasismului, a xenofobiei, a 

homofobiei, a transfobiei și a altor forme 

de intoleranță, cu includerea deplină a 

societății civile și cu contribuțiile părților 

interesate relevante, de exemplu, ADF; 

53. ia act de îngrijorarea crescândă a 

opiniei publice din statele membre privind 

imigrația în masă, criminalitatea, precum 

și extremismul și terorismul islamist; 

subliniază că această îngrijorare este 

legitimă și trebuie abordată;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Amendamentul  8 

Lorenzo Fontana 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 

discursurile motivate de ură prezente din 

ce în ce mai frecvent pe internet; 

recomandă statelor membre să instituie o 

procedură simplă care să permită 

cetățenilor să semnaleze prezența pe 

internet a unui conținut care incită la 

ură; salută anunțul Comisiei cu privire la 

Codul de conduită privind combaterea 

discursului ilegal de incitare la ură online 

și încurajează aderarea la acesta și 

continuarea eforturilor de întărire a 

cooperării cu sectorul privat și cu 

societatea civilă; reamintește că măsurile 

luate în acest sens nu ar trebui să fie 

contradicție cu principiile fundamentale 

legate de libertatea de exprimare, 

incluzând, în special, libertatea presei; 

57. condamnă calificarea sistematică a 

criticilor legate de imigrația în masă ca 

„discursuri de incitare la ură”; subliniază 

că libertatea de exprimare trebuie să fie 

menținută și protejată pe internet și în altă 

parte; 

Or. en 

 

 


