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21.2.2018 A8-0025/27 

Изменение  27 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид съответните 

резолюции на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Изменение  28 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Фа. като има предвид, че „счита, 

че междуинституционалните 

споразумения могат да пораждат 

правни последици единствено по 

повод на отношенията между 

институциите на ЕС, поради което 

не съставляват актове с 

незадължителна юридическа сила от 

гледна точка на евентуални правни 

последици за трети лица“ (т.е. 

отделните държави членки), както е 

изразено в параграф 15 от 

резолюцията на ЕП от 4 септември 

2007 г. относно институционалните 

и правни последици от използването 

на актове с незадължителна 

юридическа сила (2007/2028(INI); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Изменение  29 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Фб. като има предвид, че бежанци 

християни, настанени в приемни 

центрове за търсещи убежище лица в 

държавите членки, са нападани и 

дори заплашвани със смърт от 

фанатизирани мюсюлмани, живеещи 

според шариата; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Изменение  30 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Фв. като има предвид, че член 4, 

параграф 2 от Договора за ЕС гласи, 

че „Съюзът зачита равенството на 

държавите членки пред Договорите, 

както и националната им 

идентичност, присъща на техните 

основни политически и 

конституционни структури, 

включително по отношение на 

местното и регионалното 

самоуправление. Той зачита 

съществените функции на 

държавата и по-специално онези, 

които имат за цел да осигуряват 

нейната териториална цялост, да 

поддържат обществения ред и да 

опазват националната сигурност. По-

специално, националната сигурност 

остава единствено в рамките на 

отговорността на всяка държава 

членка.“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Изменение  31 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. заявява, че нито националният 

суверенитет, нито принципът на 

субсидиарност могат да оправдаят или 

да легитимират системният отказ от 

страна на държава членка да спазва 

основните ценности на Европейския 

съюз, на които се базират уводните 

членове на европейските договори, 

които всички държави членки са 

подписали доброволно и са поели 

ангажимент да спазват; 

1. заявява, че нито националният 

суверенитет, нито принципът на 

субсидиарност могат да оправдаят или 

да легитимират системният отказ от 

страна на държава членка да спазва 

основните ценности на Европейския 

съюз, на които се базират уводните 

членове на европейските договори, 

които всички държави членки са 

подписали доброволно и са поели 

ангажимент да спазват; посочва също 

така, че определянето на основните 

ценности и принципи е жив и 

непрекъснат процес и следва да се 

извършва въз основа на човешкото 

достойнство, като се взема предвид 

конкретният характер на 

обществото на всяка държава 

членка; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Изменение  32 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1а. подчертава необходимостта 

от избягване на едностранчиви 

тълкувания на принципа за 

недискриминация и отхвърля 

опитите да се придава по-специално 

значение на член 21 от Хартата в 

сравнение с другите (също толкова 

важни) разпоредби на Хартата; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Изменение  33 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. припомня, че член 67 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз предвижда, че 

„Съюзът представлява пространство 

на свобода, сигурност и правосъдие, в 

което се зачитат основните права и 

различните правни системи и 

традиции на държавите членки“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Изменение  34 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1в. припомня, че съгласно член 4, 

параграф 2 от Договора за ЕС 

„Съюзът зачита националната 

идентичност на държавите членки, 

присъща на техните основни 

политически и конституционни 

структури, включително по 

отношение на местното и 

регионалното самоуправление. Той 

зачита съществените функции на 

държавата и по-специално онези, 

които имат за цел да осигуряват 

нейната териториална цялост, да 

поддържат обществения ред и да 

опазват националната сигурност. По-

специално, националната сигурност 

остава единствено в рамките на 

отговорността на всяка държава 

членка.“; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Изменение  35 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че спазването на 

критериите от Копенхаген от държавите 

при присъединяването им към ЕС 

трябва да бъде предмет на постоянно 

наблюдение и постоянен диалог между 

Парламента, Комисията и Съвета; 

2. отбелязва, че спазването на 

критериите от Копенхаген от държавите 

при присъединяването им към ЕС 

трябва да бъде предмет на постоянно 

наблюдение и постоянен диалог между 

Парламента, Комисията и Съвета; 

отбелязва, че по-общият въпрос е 

дали институциите на ЕС, и по-

специално Парламентът и 

Комисията, имат право да изискват 

от държавите членки да извършват 

оценка на въздействието върху 

допълнителните задължения при 

прилагането на критериите от 

Копенхаген и правото на ЕС в 

областта на основните права; 

Or. en 

 

 


