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8.1.2020 A9-0051/2

Amendamentul 2
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare legate de etnie, 
naționalitate, clasă socială, castă, religie, 
convingeri, limbă, vârstă, sex, sexualitate 
și identitate de gen, care rămân larg 
răspândite în multe țări și societăți; este 
profund îngrijorat de atitudinile din ce în ce 
mai intolerante și mai încărcate de ură la 
adresa persoanelor care sunt victime ale 
acestor încălcări ale drepturilor omului; 
solicită ca persoanele răspunzătoare de 
aceste încălcări să fie trase la răspundere;

11. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare legate de etnie, 
naționalitate, clasă socială, castă, religie, 
convingeri, limbă, vârstă, sex și 
sexualitate, care rămân larg răspândite în 
multe țări și societăți; este profund 
îngrijorat de atitudinile din ce în ce mai 
intolerante și mai încărcate de ură la adresa 
persoanelor care sunt victime ale acestor 
încălcări ale drepturilor omului; solicită ca 
persoanele răspunzătoare de aceste 
încălcări să fie trase la răspundere;
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8.1.2020 A9-0051/3

Amendamentul 3
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, incluzând 26 de milioane de 
refugiați, 41 de milioane de persoane 
strămutate intern și 3,5 milioane de 
solicitanți de azil10; constată, în plus, că la 
nivel mondial se înregistrează 12 milioane 
de apatrizi; consideră că războaiele, 
conflictele, terorismul, violența, opresiunea 
politică, persecuția pe motive de religie sau 
convingeri, sărăcia și insecuritatea 
alimentară și a apei întrețin riscurile 
apariției unor noi conflicte și strămutarea 
în continuare a populațiilor; recunoaște că 
consecințele schimbărilor climatice asupra 
mediului, cum ar fi accesul mai limitat la 
apă potabilă sigură, pot exacerba 
strămutarea populațiilor;

_________________
10 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

12. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, incluzând 26 de milioane de 
refugiați, 41 de milioane de persoane 
strămutate intern și 3,5 milioane de 
solicitanți de azil10; constată, în plus, că la 
nivel mondial se înregistrează 12 milioane 
de apatrizi; consideră că războaiele, 
conflictele, terorismul, violența, opresiunea 
politică, persecuția pe motive de religie sau 
convingeri, sărăcia și insecuritatea 
alimentară și a apei întrețin riscurile 
apariției unor noi conflicte și strămutarea 
în continuare a populațiilor; recunoaște că 
consecințele schimbărilor climatice asupra 
mediului, cum ar fi accesul mai limitat la 
apă potabilă sigură, pot exacerba 
strămutarea populațiilor; subliniază că este 
necesar să fie sprijinit „dreptul de a 
rămâne în propria țară”;
_________________
10 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Amendamentul 4
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei, atât 
în mediul online, cât și în cel offline, se 
află în centrul unor societăți democratice 
reziliente; condamnă utilizarea abuzivă a 
unor scopuri legitime, cum ar fi 
combaterea terorismului, securitatea 
statului și aplicarea legii în scopul limitării 
libertății de exprimare; condamnă 
campaniile de propagandă și 
dezinformare desfășurate de mass-media 
împotriva minorităților; invită la 
instituirea celor mai bune garanții 
posibile împotriva discursului de incitare 
la ură și a radicalizării, a campaniilor de 
dezinformare și a propagandei ostile, în 
special a celor lansate de statele 
autoritare și de actorii nestatali, cum ar fi 
grupările teroriste, prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional, fără 
a compromite drepturile fundamentale; 
reamintește că mass-media ar trebui să 
reflecte o pluralitate de opinii diverse și să 
susțină și să respecte principiul 
nediscriminării; subliniază, în acest sens, 
că persoanele care aparțin minorităților ar 
trebui să aibă acces nediferențiat la mass-
media audiovizuală, inclusiv în propria lor 

14. subliniază că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei, atât 
în mediul online, cât și în cel offline, se 
află în centrul unor societăți democratice 
reziliente; condamnă utilizarea abuzivă a 
unor scopuri legitime, cum ar fi 
combaterea terorismului, securitatea 
statului și aplicarea legii în scopul limitării 
libertății de exprimare; reamintește că 
mass-media ar trebui să reflecte o 
pluralitate de opinii diverse și să susțină și 
să respecte principiul nediscriminării; 
subliniază, în acest sens, că persoanele care 
aparțin minorităților ar trebui să aibă acces 
nediferențiat la mass-media audiovizuală, 
inclusiv în propria lor limbă;
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8.1.2020 A9-0051/5

Amendamentul 5
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de importanța rezoluțiilor 
sale privind încălcarea drepturilor 
omului, a democrației și a statului de 
drept, precum și a activităților 
Subcomisiei sale pentru drepturile 
omului; recomandă insistent Comisiei și 
SEAE să își intensifice cooperarea cu 
Subcomisia pentru drepturile omului din 
Parlament, pentru a-i permite acesteia să 
participe la viitorul Plan de acțiune și să 
monitorizeze punerea sa în aplicare; 
invită SEAE să îi prezinte Parlamentului 
rapoarte periodice cu privire la acțiunile 
ulterioare pe care le-a întreprins în 
temeiul tuturor rezoluțiilor de urgență 
și/sau al recomandărilor cuprinse în 
acestea;

eliminat

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Amendamentul 6
Thierry Mariani
în numele Grupului ID
Lars Patrick Berg

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. solicită UE și statelor sale membre 
să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea de religie sau de 
convingere, în special în zonele de 
conflicte, unde comunitățile religioase, 
cum ar fi creștinii în Orientul Mijlociu, 
sunt cele mai vulnerabile; sprijină pe 
deplin practica UE de a juca un rol de lider 
în ceea ce privește rezoluțiile tematice 
adoptate în cadrul Consiliului pentru 
Drepturile Omului al ONU și cele privind 
FoRB adoptate în cadrul Adunării Generale 
a ONU;

43. solicită UE și statelor sale membre 
să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea de religie sau de 
convingere, în special în zonele de 
conflicte, unde comunitățile religioase sunt 
cel mai vulnerabile, asigurând, în același 
timp, un sprijin special și de lungă durată 
pentru creștinii din Orientul Mijlociu și 
neasumându-și niciun angajament care 
le-ar dăuna acestor comunități creștine; 
sprijină pe deplin practica UE de a juca un 
rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile 
tematice adoptate în cadrul Consiliului 
pentru Drepturile Omului al ONU și cele 
privind FoRB adoptate în cadrul Adunării 
Generale a ONU;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Amendamentul 7
Thierry Mariani
în numele Grupului ID

Raport A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Raport anual pe 2018 referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință
(2019/2125(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaiele, conflictele, 
regimurile autoritare, persecuția, rețelele de 
migrație ilegală, traficul de persoane, 
contrabanda, sărăcia, inegalitățile 
economice și schimbările climatice, 
precum și nevoia de a găsi soluții pe 
termen lung bazate pe respectarea 
drepturilor omului și a demnității 
persoanelor; subliniază necesitatea creării 
unor canale și a unor căi legale de 
migrație și a facilitării returnărilor 
voluntare, acolo unde este posibil, inclusiv 
în conformitate cu principiul 
nereturnării;

56. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaiele, conflictele, 
regimurile autoritare, persecuția, rețelele de 
migrație ilegală, stimulentele pentru 
imigrație, traficul de persoane, 
contrabanda, sărăcia, inegalitățile 
economice și schimbările climatice, 
precum și nevoia de a găsi soluții pe 
termen lung bazate pe respectarea 
drepturilor omului și a demnității 
persoanelor și de a institui facilități pentru 
returnările voluntare;

Or. en


