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BG Единство в многообразието BG

8.1.2020 A9-0051/2

Изменение 2
Тиери Мариани
от името на групата ID

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. обръща внимание на случаите на 
преследване и дискриминация, свързани 
с етническа принадлежност, 
националност, социална класа, каста, 
религия, убеждения, език, възраст, пол, 
сексуална ориентация и полова 
идентичност, които продължават да се 
ширят в много държави и общества; 
изразява сериозна загриженост във 
връзка с все по-нетолерантните и 
изпълнени с омраза реакции, насочени 
срещу хора, които са жертви на тези 
нарушения на правата на човека; 
призовава отговорните за тези 
нарушения лица да бъдат подведени под 
отговорност;

11. обръща внимание на случаите на 
преследване и дискриминация, свързани 
с етническа принадлежност, 
националност, социална класа, каста, 
религия, убеждения, език, възраст, пол и 
сексуална ориентация, които 
продължават да се ширят в много 
държави и общества; изразява сериозна 
загриженост във връзка с все по-
нетолерантните и изпълнени с омраза 
реакции, насочени срещу хора, които са 
жертви на тези нарушения на правата на 
човека; призовава отговорните за тези 
нарушения лица да бъдат подведени под 
отговорност;
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BG Единство в многообразието BG

8.1.2020 A9-0051/3

Изменение 3
Тиери Мариани
от името на групата ID

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. отбелязва, че броят на 
принудително разселените лица през 
2018 г. е надхвърлил 70 милиона души, 
в т.ч. 26 милиона бежанци, 41 милиона 
вътрешно разселени лица и 3,5 милиона 
лица, търсещи убежище10; отбелязва 
освен това, че по света има около 12 
милиона лица без гражданство; счита, 
че войните, конфликтите, тероризмът, 
насилието, политическото 
потисничество, преследването поради 
религия или убеждения, бедността и 
несигурността по отношение на водата и 
прехраната подхранват рисковете от 
възникване на нови конфликти и по-
нататъшното разселване на населението; 
признава, че последиците от 
изменението на климата върху околната 
среда, като например по-ограничения 
достъп до безопасна питейна вода, 
могат да увеличат разселването на 
населението;

_________________
10 ВКБООН – Доклад за глобалните 
тенденции през 2018 г. (19 юни 2019 г.).

12. отбелязва, че броят на 
принудително разселените лица през 
2018 г. е надхвърлил 70 милиона души, 
в т.ч. 26 милиона бежанци, 41 милиона 
вътрешно разселени лица и 3,5 милиона 
лица, търсещи убежище10; отбелязва 
освен това, че по света има около 12 
милиона лица без гражданство; счита, 
че войните, конфликтите, тероризмът, 
насилието, политическото 
потисничество, преследването поради 
религия или убеждения, бедността и 
несигурността по отношение на водата и 
прехраната подхранват рисковете от 
възникване на нови конфликти и по-
нататъшното разселване на населението; 
признава, че последиците от 
изменението на климата върху околната 
среда, като например по-ограничения 
достъп до безопасна питейна вода, 
могат да увеличат разселването на 
населението; подчертава 
необходимостта да се подкрепи 
„правото на оставане в собствената 
държава“;
_________________
10 ВКБООН –  Доклад за глобалните 
тенденции през 2018 г. (19 юни 2019 г.).
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BG Единство в многообразието BG

8.1.2020 A9-0051/4

Изменение 4
Тиери Мариани
от името на групата ID

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. подчертава, че свободата на 
словото и свободата на изразяване, 
както и медийният плурализъм, онлайн 
и офлайн, са в основата на устойчивите 
демократични общества; осъжда 
злоупотребата със законни цели, като 
например борбата с тероризма, 
държавната сигурност и 
правоприлагането, с оглед на 
ограничаването на свободата на 
изразяване; осъжда медийната 
пропаганда и дезинформацията срещу 
малцинствата; призовава за 
въвеждането на възможно най-
добрите предпазни мерки срещу 
словото на омразата и 
радикализацията, кампаниите за 
дезинформация и враждебната 
пропаганда, и особено 
произхождащите от авторитарни 
държави и недържавни участници, 
като например терористични групи, 
чрез разработване на правна рамка 
както на равнище ЕС, така и на 
международно равнище за справяне с 
хибридните заплахи, в т.ч. кибер- и 
информационната война, като 
същевременно не се накърняват 
основните права; припомня, че 
медиите следва да отразяват 
многообразието от разнородни мнения и 
да подкрепят и спазват принципа на 

14. подчертава, че свободата на 
словото и свободата на изразяване, 
както и медийният плурализъм, онлайн 
и офлайн, са в основата на устойчивите 
демократични общества; осъжда 
злоупотребата със законни цели, като 
например борбата с тероризма, 
държавната сигурност и 
правоприлагането, с оглед на 
ограничаването на свободата на 
изразяване; припомня, че медиите 
следва да отразяват многообразието от 
разнородни мнения и да подкрепят и 
спазват принципа на недискриминация; 
подчертава във връзка с това, че лицата, 
принадлежащи към малцинства, следва 
да имат недискриминационен достъп до 
електронните медии, включително на 
собствения си език;
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BG Единство в многообразието BG

недискриминация; подчертава във 
връзка с това, че лицата, принадлежащи 
към малцинства, следва да имат 
недискриминационен достъп до 
електронните медии, включително на 
собствения си език;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

8.1.2020 A9-0051/5

Изменение 5
Тиери Мариани
от името на групата ID

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. отбелязва значението на 
своите резолюции относно 
нарушенията на правата на човека, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава и работата на 
своята подкомисия по правата на 
човека; настоятелно препоръчва на 
Комисията и ЕСВД да засилят 
ангажираността си с подкомисията 
по правата на човека на Парламента, 
за да може тя да участва в бъдещия 
план за действие и да следи 
прилагането му; призовава ЕСВД да 
предоставя на Парламента редовни 
доклади относно последващите 
действия, които е предприел във 
връзка с всички резолюции по 
неотложни въпроси и/или 
препоръките в тях;

заличава се

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

8.1.2020 A9-0051/6

Изменение 6
Тиери Мариани
от името на групата ID
Ларс Патрик Берг

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. призовава ЕС и неговите 
държави членки да продължат да 
изграждат съюзи и да засилват 
сътрудничеството с широк кръг от 
държави и регионални организации, за 
да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията, по-специално в зони на 
конфликти, където религиозни групи, 
като например християните в Близкия 
изток, са най-уязвими; подкрепя 
напълно практиката на ЕС да поема 
инициативата по тематични резолюции 
в Съвета на ООН по правата на човека и 
относно свободата на религията и 
убежденията в Общото събрание на 
ООН;

43. призовава ЕС и неговите 
държави членки да продължат да 
изграждат съюзи и да засилват 
сътрудничеството с широк кръг от 
държави и регионални организации, за 
да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията, по-специално в зони на 
конфликти, където религиозните групи 
са най-уязвими, като същевременно 
гарантират специална и дълготрайна 
подкрепа за християните в Близкия 
изток, и не поемат никакви 
ангажименти, които биха навредили 
на тези християнски общности; 
подкрепя напълно практиката на ЕС да 
поема инициативата по тематични 
резолюции в Съвета на ООН по правата 
на човека и относно свободата на 
религията и убежденията в Общото 
събрание на ООН;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Изменение 7
Тиери Мариани
от името на групата ID

Доклад A9-0051/2019
Изабел Визелер-Лима
Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2019/2125(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 56

Предложение за резолюция Изменение

56. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, авторитарни режими, 
преследване, мрежи за незаконна 
миграция, трафик на хора, контрабанда, 
бедност, икономическо неравенство и 
изменение на климата, и да се намерят 
дългосрочни решения, основани на 
зачитането на правата и достойнството 
на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
законни канали и пътища за миграция 
и от улесняване на доброволното 
връщане, когато това е възможно, 
включително в съответствие с 
принципа на забрана за връщане;

56. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, авторитарни режими, 
преследване, мрежи за незаконна 
миграция, стимули за миграция, 
трафик на хора, контрабанда, бедност, 
икономическо неравенство и изменение 
на климата, да се намерят дългосрочни 
решения, основани на зачитането на 
правата и достойнството на човека, и да 
се създадат възможности за 
доброволни връщания;

Or. en


