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7.12.2016 A8-0345/5 

Predlog spremembe  5 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker je nasilje nad ženskami kršitev 

temeljnih pravic, ki vpliva na vse ravni 

družbe, ne glede na starost, stopnjo 

izobrazbe, dohodek, socialni položaj, 

državo izvora ali prebivališča; ker razlike 

med spoloma in stereotipi na podlagi spola 

povečujejo tveganje za nasilje in druge 

oblike izkoriščanja ter zavirajo popolno 

vključevanje žensk v vsa področja 

življenja; 

Y. ker je nasilje nad ženskami v Evropi 

postalo bolj razširjeno zaradi množičnega 

priseljevanja, kar se je pokazalo v 

obsežnih silvestrskih napadih na ženske v 

Kölnu in drugih evropskih mestih; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Predlog spremembe  6 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. z zaskrbljenostjo spremlja incidente v 

zvezi s kršitvami temeljnih pravic 

migrantov in beguncev na zunanjih mejah 

EU in poudarja, da so vsi upravičeni do 

uveljavljanja človekovih pravic; želi 

spomniti na temeljno pravico do azila; 

spodbuja EU in države članice, naj 

namenijo zadostna sredstva za 

vzpostavitev varnih in zakonitih poti za 

prosilce za azil, da bi uničile poslovni 

model mrež trgovcev z ljudmi in 

tihotapcev ter številne odvrnile od 

nevarnih poti; opominja, da je reševanje 

življenj dejanje solidarnosti do oseb v 

nevarnosti, vendar pa gre tudi za pravno 

obveznost; poziva države članice in 

institucije EU, naj spoštujejo mednarodno 

pravo, pravo EU in Listino Evropske unije 

o temeljnih pravicah, kadar izvajajo 

ukrepe mejne straže in azilne postopke; 

opozarja, da fizične osebe ali nevladne 

organizacije, ki resnično pomagajo 

osebam v stiski, ne bi smele tvegati kazni 

za zagotavljanje te pomoči; 

25. poudarja, da bi bilo treba vlogo za azil 

odobriti v regiji, iz katere prihajajo 

prosilci; poziva EU in države članice, naj 

prenehajo podpirati poslovni model mrež, 

ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, in 

tihotapcev, ker migrantov nočejo vrniti v 

varna mesta v regiji, iz katere so prišli; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Predlog spremembe  7 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. je zaskrbljen nad porastom rasizma in 

ksenofobije v obliki afrofobije, 

proticiganstva, antisemitizma, 

islamofobije in sovraštva proti 

migrantom; poziva države članice, naj 

varujejo svobodo misli, vesti, veroizpovedi 

ali prepričanja; poziva EU in njene države 

članice, naj v politiko enakopravnosti 

vključijo večplastno diskriminacijo; 

poziva Komisijo in države članice, naj 

poglobijo izmenjave dobrih praks in 

okrepijo sodelovanje v boju proti rasizmu, 

ksenofobiji, homofobiji, transfobiji in 

drugim oblikam nestrpnosti ter k temu v 

celoti pritegnejo civilno družbo in 

prispevke ustreznih deležnikov, na primer 

Agencije za temeljne pravice; 

53. se zaveda vse večje zaskrbljenosti 

javnosti v državah članicah zaradi 

množičnega priseljevanja, kriminala ter 

islamskega ekstremizma in terorizma; 

poudarja, da je ta skrb legitimna in jo je 

treba obravnavati;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Predlog spremembe  8 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. je zaskrbljen zaradi vse večje 

razširjenosti sovražnega govora v 

internetu; priporoča državam članicam, 

naj vzpostavijo preprost postopek, ki bo 

državljanom omogočil prijavo sovražnih 

vsebin na spletu; pozdravlja napoved 

Komisije o kodeksu ravnanja na področju 

boja proti nezakonitemu sovražnemu 

govoru na spletu in poziva, naj se ga 

upošteva in si nenehno prizadeva za 

krepitev sodelovanje z zasebnim sektorjem 

in civilno družbo; opozarja, da ukrepi, 

sprejeti v zvezi s tem, ne smejo biti v 

nasprotju s temeljnimi načeli v zvezi s 

svobodo izražanja, zlasti svobodo tiska; 

57. obsoja, da se vsaka kritika 

množičnega priseljevanja sistematično 

obravnava kot „sovražni govor“; 

poudarja, da je treba ohraniti in zaščititi 

svobodo izražanja na internetu in drugod; 

Or. en 

 

 


