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Изменение 227
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на управлението и 
пространството на гражданското 
общество в световен мащаб, и 
систематично да отговарят, използвайки 
всички подходящи средства, на 
ръководените от авторитарни 
правителства политики и законодателни 
промени, които целят подкопаване на 
основаното на основни демократични 
принципи управление и свиване на 
пространството за гражданското 
общество; счита, че във връзка с това 
следва да се засили взаимодействието 
между Комисията, ЕСВД и Парламента;

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на демократичното 
управление и пространството на 
гражданското общество в световен 
мащаб без изключение, и систематично 
да отговарят, използвайки всички 
подходящи средства, на ръководените 
от авторитарни правителства политики 
и законодателни промени, които целят 
подкопаване на основаното на основни 
демократични принципи управление и 
свиване на пространството за 
гражданското общество; счита, че във 
връзка с това следва да се засили 
взаимодействието между Комисията, 
ЕСВД и Парламента; приветства 
неоценимата помощ, предоставена на 
организациите на гражданското 
общество навсякъде по света в 
рамките на Европейския инструмент 
за демокрация и права на човека, 
който продължава да бъде водещият 
инструмент на Европейския съюз при 
прилагането на външната му 
политика в областта на правата на 
човека; призовава за по-нататъшно 
засилване на финансирането на 
гражданското общество и правата на 
човека в рамките на глобалния 
инструмент приемник;

Or. en
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Изменение 228
Никола Бе, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на управлението и 
пространството на гражданското 
общество в световен мащаб, и 
систематично да отговарят, използвайки 
всички подходящи средства, на 
ръководените от авторитарни 
правителства политики и законодателни 
промени, които целят подкопаване на 
основаното на основни демократични 
принципи управление и свиване на 
пространството за гражданското 
общество; счита, че във връзка с това 
следва да се засили взаимодействието 
между Комисията, ЕСВД и 
Парламента;

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на управлението и 
пространството на гражданското 
общество в световен мащаб, и 
систематично да отговарят, използвайки 
всички подходящи средства, на 
ръководените от авторитарни 
правителства политики и законодателни 
промени, които целят подкопаване на 
основаното на основни демократични 
принципи управление и свиване на 
пространството за гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 229
Тиери Мариани, Сузана Чекарди, Жером Ривиер, Анна Бонфриско, Марко Дзани

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на управлението и 
пространството на гражданското 
общество в световен мащаб, и 
систематично да отговарят, използвайки 
всички подходящи средства, на 
ръководените от авторитарни 

16. призовава ЕС и държавите 
членки да продължат да следят отблизо 
събитията, които се отразяват 
отрицателно на управлението и 
пространството на гражданското 
общество в световен мащаб, и 
систематично да отговарят, използвайки 
всички подходящи средства, на 
ръководените от авторитарни 
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правителства политики и законодателни 
промени, които целят подкопаване на 
основаното на основни демократични 
принципи управление и свиване на 
пространството за гражданското 
общество; счита, че във връзка с това 
следва да се засили взаимодействието 
между Комисията, ЕСВД и 
Парламента;

правителства политики и законодателни 
промени, които целят подкопаване на 
основаното на основни демократични 
принципи управление и свиване на 
пространството за гражданското 
общество;

Or. fr

Изменение 230
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. отказва да приеме факта, че в 
много държави хората са лишени от 
правото на мирни демонстрации чрез 
правни, административни и други 
мерки, като например потушаване на 
демонстрации чрез използване на 
сила, тормоз и произволно задържане; 
подчертава, че през 2018 г. бяха 
арестувани стотици мирни 
демонстранти, много от които бяха 
подложени на малтретиране и 
произволно задържане и бяха 
задължени да платят тежки глоби в 
съдебни процеси, при които не бяха 
гарантирани минималните 
процесуални стандарти; изисква 
зачитане на правата на свобода на 
събранията, сдружаването и 
изразяването, които са гарантирани 
от международните норми и 
договорите на ООН, и призовава 
правителствата да не използват сила 
срещу мирните протестиращи;

Or. en
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Изменение 231
Андрюс Кубилюс

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. изразява съжаление, че 
решението да се допусне връщането 
на делегацията на Руската федерация 
в Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа не е свързано с 
действителния напредък в областта 
на правата на човека в Русия и в 
териториите, окупирани или 
контролирани от руските сили; 
припомня, че Русия е обвързана с 
международните си ангажименти 
като член на Съвета на Европа;

Or. en

Изменение 232
Янина Охойска

Предложение за резолюция
Параграф 16а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. обръща внимание на 
необходимостта от поддържане на 
диалог и сътрудничество с НПО и 
гражданското общество, което е 
необходимо за по-нататъшното 
правилно развитие, зачитане на 
правата на човека и зачитането на 
демокрацията;

Or. pl
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Изменение 233
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 16a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

16а. поема ангажимент да 
насърчава по-голяма прозрачност на 
демократичните процеси, по-
специално на финансирането на 
политически и тематично основани 
кампании от различни недържавни 
участници2a;
__________________
2a Заключения на Съвета относно 
демокрацията, приети от Съвета на 
неговото 3720–то заседание, 
проведено на 14 октомври 2019 г.

Or. en

Изменение 234
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Начо Санчес 
Амор, Изабел Сантуш, Мария Арена, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, произволни арести, случаи 
на изтезания и убийства; призовава за 
подкрепа на действията за борба с 
безнаказаността и за насърчаване на 
отчетността особено в регионите, 
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където динамиката на 
безнаказаността възнаграждава 
онези, които носят най-голяма 
отговорност, и отнема правата на 
жертвите;

Or. en

Изменение 235
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания и 
убийства; призовава за подкрепа на 
действията за борба с 
безнаказаността и за насърчаване на 
отчетността особено в регионите, 
където динамиката на 
безнаказаността възнаграждава 
онези, които носят най-голяма 
отговорност, и отнема правата на 
жертвите;

Or. en

Изменение 236
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 17
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Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания, по-
специално срещу членове на 
етнически, расови, религиозни, 
политически или културни 
малцинства;

Or. en

Изменение 237
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Изабел 
Сантуш, Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания; 
подчертава също така, че при 
конфликти малцинствата и 
маргинализираните групи често са 
засегнати особено тежко;
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Or. en

Изменение 238
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания; 
подчертава също така, че при 
конфликти малцинствата и 
маргинализираните групи често са 
засегнати особено тежко;

Or. en

Изменение 239
Начо Санчес Амор, Мария Нойхл, Джулиано Пизапия, Дитмар Кьостер, Петрас 
Аущревичюс, Таня Файон, Мунир Сатури, Юте Гутеланд, Хилде Вотманс, Роберт 
Бедрон, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
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от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания; 
подчертава също така, че при 
конфликти малцинствата и 
маргинализираните групи често са 
засегнати особено тежко;

Or. en

Изменение 240
Берт-Ян Ройсен

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания;

17. подчертава връзката между 
увеличаването на нарушенията на 
правата на човека и ширещата се 
безнаказаност и липсата на отчетност в 
регионите и държавите, които са 
опустошени от конфликти или белязани 
от политически мотивирани случаи на 
сплашване, дискриминация, тормоз и 
нападения, отвличания, насилствени 
полицейски действия, произволни 
арести и случаи на изтезания; призовава 
за проучване на националните 
механизми за отчетност, за да се 
преодолее липсата ѝ и да се допринесе 
за справедливост, диалог и помирение 
в такива държави;

Or. en

Изменение 241
Изабел Визелер-Лима

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

17а. призовава ЕС и неговите 
държави членки да използват цялото 
си политическо влияние, за да 
предотвратят всякакви действия, 
които биха могли да се считат за 
геноцид, военни престъпления или 
престъпления срещу човечеството, да 
реагират по ефективен и координиран 
начин в случаите на извършване на 
такива престъпления, да 
мобилизират всички необходими 
ресурси за подвеждането под съдебна 
отговорност на всички отговорни 
лица, да подпомагат жертвите и 
процесите на стабилизиране и 
помирение; призовава 
международната общност да създаде 
инструменти за максимално 
съкращаване на времето от 
получаването на предупреждение до 
предприемането на действия с цел 
предотвратяване на появата, 
повторната поява и ескалирането на 
въоръжени конфликти, като 
системата за ранно предупреждение 
на ЕС;

Or. en

Изменение 242
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. припомня резолюциите си, с 
които се осъждат конкретни 
отговорности за конфликти, които 
през 2018 г. причиниха стотици 
жертви сред децата като част от 
умишлени нападения срещу 
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цивилното население и 
хуманитарната инфраструктура; 
призовава държавите – членки на ЕС, 
да се въздържат от продажбата на 
оръжие и каквото и да било военно 
оборудване на всички страни в 
конфликти;

Or. en

Изменение 243
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. припомня резолюциите си, с 
които се осъждат конкретни 
отговорности за конфликти, които 
през 2018 г. причиниха стотици 
жертви сред децата в хода на 
умишлени нападения срещу 
цивилното население и 
хуманитарните инфраструктури;

Or. en

Изменение 244
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. призовава всички държави – 
членки на ЕС, да спазват стриктно 
Кодекса за поведение на ЕС при износа 
на оръжие и по-специално да спрат 
всякакъв трансфер на оръжия и 
оборудване за наблюдение и 
разузнаване, които могат да бъдат 
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използвани от правителства за 
репресии срещу правата на човека, и в 
още по-голяма степен в контекста на 
въоръжен конфликт; подчертава, че 
някои държави – членки на ЕС, са сред 
най-големите износители на оръжие 
в света, и счита, че е от съществено 
значение да се прилагат и укрепват 
международни стандарти относно 
продажбата на оръжие, за да се 
предотврати прякото или косвеното 
участие на които и да било държави – 
членки на ЕС, или европейски 
дружества в ескалиране на насилието 
и във финансиране на армии или 
групировки, участващи в нарушаване 
на правата на човека; твърдо се 
противопоставя на всякакво 
преориентиране на ОВППС в посока 
на по-нататъшна милитаризация на 
изключителното укрепване на НАТО 
и счита, че европейските политики 
следва да бъдат съсредоточени 
единствено върху мира и 
разрешаването на конфликтите;

Or. en

Изменение 245
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. припомня, че вторият 
критерий от Обща позиция 
2008/944/ОВППС задължава 
държавите – членки на ЕС, да 
разглеждат всички лицензии за износ 
на оръжие спрямо зачитането на 
правата на човека от страна на 
държавата на местоназначение; 
изразява съжаление относно 
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многобройните случаи на неспазване 
от страна на държавите – членки на 
ЕС, на този критерий; призовава за 
реформа на процеса на оценка на 
проектите за износ на оръжие, по-
специално чрез въвеждането на 
оценка на риска въз основа на 
цялостната ситуация в държавата, 
като следователно бъде въведен 
принципът на предпазните мерки; 
препоръчва също така започване на 
дискусии относно разширяването на 
обхвата на втория критерий, за да 
бъдат включени показатели за 
демократично управление, които биха 
могли да подпомогнат 
установяването на допълнителни 
предпазни мерки срещу нежелани 
отрицателни последици от износа на 
оръжие; подчертава необходимостта 
от пълна прозрачност и редовно 
отчитане от държавите – членки на 
ЕС, относно техните трансфери на 
оръжие;

Or. en

Изменение 246
Бетина Волат

Предложение за резолюция
Параграф 17a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17а. най-остро осъжда агресивната 
война, водена от Турция срещу 
Северна и Източна Сирия в 
противоречие с международното 
право, по-специално използването на 
забранени оръжия, 
сътрудничеството на турската 
армия с терористични милиции и 
свързаното с това разселване на 
кюрди, арменци, арамейци и лица от 
групи с друга етническа и религиозна 
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принадлежност в региона, и призовава 
ЕС да отговори на действията на 
Турция със строго оръжейно ембарго 
и значителни икономически санкции. 
Във връзка с това призовава 
Европейския съюз да настоява 
решително за изтеглянето на 
турската окупационна армия и 
свързаните с нея милиции от Африн и 
за завръщането и обезщетяването на 
прогоненото през 2018 г. население;

Or. de

Изменение 247
Бетина Волат

Предложение за резолюция
Параграф 17б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17б. призовава международната 
общност да признае официално в 
политически и международен план 
проявите на геноцид, подобни на 
геноцида, извършен срещу язидите в 
иракския град Синджар през август 
2014 г., и да предостави помощ, и да 
предприеме правни действия срещу 
престъпленията и за възстановяване 
на региона и напр. чрез изпращането 
на мисии от цивилни наблюдатели да 
гарантира предотвратяването в 
бъдеще на други подобни преследвания 
с характер на геноцид в Ирак и Сирия;

Or. de

Изменение 248
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 18
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Предложение за резолюция Изменение

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да насърчат всички държави – 
членки на ООН, да ратифицират и 
прилагат Римския статут на МНС и 
е силно разтревожен от държавите, 
които се оттеглят от този Статут 
или заплашват да го направят; 
призовава също така всички страни, 
подписали Римския статут, да 
координират своите действия и да 
сътрудничат с МНС; призовава 
Комисията и ЕСВД да проучат начини и 
да представят нови инструменти с цел 
да се помогне на жертвите на 
нарушения на международното право в 
областта на правата на човека и на 
международното хуманитарно право да 
имат достъп до международно 
правосъдие и да получат правна защита 
и обезщетение;

Or. en

Изменение 249
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
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потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава за преразпределяне на 
съществуващи средства, за да се 
окаже подкрепа на организациите, 
които събират, съхраняват и 
защитават доказателства – цифрови 
или други – за престъпленията, 
извършени от която и да е страна в 
конфликти, с цел да се улесни 
наказателното ѝ преследване на 
международно равнище; призовава 
държавите – членки на ЕС, и 
Мрежата на ЕС по въпросите на 
геноцида да подкрепят Разследващия 
екип на ООН при събирането, 
запазването и съхранението на 
доказателства за престъпления, 
извършени от ИДИЛ в Ирак, по-
специално за геноцида срещу 
християните и язидите; призовава 
Комисията и ЕСВД да проучат начини и 
да представят нови инструменти с цел 
да се помогне на жертвите на 
нарушения на международното право в 
областта на правата на човека и на 
международното хуманитарно право да 
имат достъп до международно 
правосъдие и да получат правна защита 
и обезщетение;

Or. en

Изменение 250
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
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потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки неотклонно да подкрепят 
проверките, разследванията и 
решенията на МНС и да предприемат 
необходимите мерки в случаи на 
неоказване на съдействие на МНС; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

Or. fr

Изменение 251
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение, в това 
число чрез изграждане на капацитета 
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на държавите членки, но и на трети 
държави да прилагат принципа на 
универсална юрисдикция в 
националните си правни системи;

Or. en

Изменение 252
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение;

18. приветства усилията на ЕС за 
утвърждаване на всеобхватния характер 
на Римския статут през 2018 г., когато 
беше отбелязана 20-ата годишнина от 
неговото приемане, и отново 
потвърждава категоричната си подкрепа 
за Международния наказателен съд; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на 
жертвите на нарушения на 
международното право в областта на 
правата на човека и на международното 
хуманитарно право да имат достъп до 
международно правосъдие и да получат 
правна защита и обезщетение; 
отбелязва, че понастоящем 
международното право е подложено 
на сериозен натиск, и изразява 
загриженост, че предвид широката 
юрисдикция на МНС от 193-те 
държави – членки на ООН, само 122 
членуват в него и едва 38 са 
ратифицирали изменението от 
Кампала, с което на МНС се дават 
повече правомощия да преследва 
наказателно престъплението 
„агресия“;

Or. en
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Изменение 253
Андреа Коцолино, Пиерфранческо Майорино, Начо Санчес Амор, Изабел Сантуш, 
Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. изразява твърдо убеждение, че 
предизвикателството на 
безнаказаността се очерта ясно като 
централен проблем, и във връзка с 
това призовава ЕСВД и Комисията да 
включат амбициозна стратегия по 
този въпрос в рамките на третия 
план за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията; в 
този дух силно препоръчва да се 
създаде Европейска обсерватория за 
предотвратяване, отчетност и борба 
с безнаказаността, която би имала за 
цел да свързва съществуващите 
механизми за отчетност (например 
системите за ранно предупреждение 
на ЕС, предотвратяването на 
геноцида, прилагането на 
отговорността за предоставяне на 
защита, процесите за отчетност и 
преходното правосъдие след 
конфликт), да предприема 
последващи стъпки във връзка с 
резолюциите на Парламента относно 
случаи на нарушаване на правата на 
човека, демокрацията и принципите 
на правовата държава (известни 
като „резолюции по неотложни 
въпроси“ в съответствие с член 144, 
предишен член 135 от неговия 
Правилник за дейността), да 
повишава осведомеността относно 
недокладвани ситуации и нарушения 
на правата на човека, в това число 
най-деликатните въпроси (например 
екзекуциите без съд и присъда и 
насилствените изчезвания), да 
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осъществява връзка между 
механизмите и жертвите и да 
допринася за изпълнението на цел за 
устойчиво развитие (ЦУР) 16 
относно мира, правосъдието и 
силните институции, както и да 
повишава осведомеността и 
видимостта относно ангажимента 
на ЕС в тази област;

Or. en

Изменение 254
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. изразява твърдо убеждение, че 
предизвикателството на 
безнаказаността се очерта ясно като 
централен проблем, и във връзка с 
това призовава ЕСВД и Комисията да 
включат амбициозна стратегия по 
този въпрос в рамките на третия 
план за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията; в 
този дух силно препоръчва да се 
създаде Европейска обсерватория за 
предотвратяване, отчетност и борба 
с безнаказаността, която би имала за 
цел да свързва съществуващите 
механизми за отчетност, като 
например системите за ранно 
предупреждение на ЕС, 
предотвратяването на геноцида, 
прилагането на отговорността за 
предоставяне на защита, процесите 
за отчетност и преходното 
правосъдие след конфликт; това би 
могло също така да послужи за 
повишаване на осведомеността 
относно недокладвани ситуации и 
нарушения на правата на човека, в 
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това число най-деликатните въпроси, 
като например екзекуциите без съд и 
присъда и насилствените изчезвания, 
като се осъществява връзка между 
механизмите и жертвите и се 
допринася за изпълнението на цел за 
устойчиво развитие 16 относно мира, 
правосъдието и силните 
институции; Европейската 
обсерватория за предотвратяване, 
отчетност и борба с 
безнаказаността би могла да 
повишава допълнително 
осведомеността и видимостта 
относно ангажимента на ЕС в тази 
област;

Or. en

Изменение 255
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. осъжда категорично всички 
брутални престъпления и нарушения 
на правата на човека от страна на 
държавни и недържавни участници, 
включително срещу граждани, които 
мирно упражняват своите права на 
човека; изразява ужаса си от 
огромния списък на извършените 
престъпления, в т.ч. убийства, 
изтезания, изнасилване, поробване и 
сексуално робство, наемане на деца 
войници, насилствено налагане на 
друга религия и системни убийства, 
насочени срещу религиозни и 
етнически малцинства; настоятелно 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да водят борба с геноцида, 
престъпленията срещу човечеството 
и военните престъпления и да 
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гарантират, че техните 
извършители биват подвеждани под 
съдебна отговорност;

Or. en

Изменение 256
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 18a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18а. отново подчертава значението 
на други ключови механизми, насочени 
към прекратяване на 
безнаказаността, включително 
използването на универсална 
юрисдикция, и призовава държавите 
членки да приемат необходимото 
законодателство; отново призовава 
заместник-председателя на 
Комисията и върховен представител 
да назначи специален представител 
на ЕС по международно хуманитарно 
право и международно правосъдие с 
мандат да насърчава, интегрира и 
представлява ангажимента на ЕС в 
борбата срещу безнаказаността;

Or. en

Изменение 257
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. осъжда нападенията над 
болници и училища, които са 
забранени съгласно международното 
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право, като признава, че такива 
действия могат да съставляват 
тежки нарушения на Женевските 
конвенции от 1949 г. и военни 
престъпления съгласно Римския 
статут на МНС; изразява убеденост, 
че опазването на здравните и 
образователните инфраструктури 
като неутрални, защитени 
пространства по време на ситуации 
на въоръжен конфликт трябва да се 
гарантира посредством прозрачни, 
независими и безпристрастни 
разследвания на извършените 
брутални нападения и посредством 
понасяне на действителна 
отговорност от всички замесени 
участници за извършените 
престъпления;

Or. en

Изменение 258
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 18б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18б. припомня, че през 2018 г. ЕС 
подкрепи резолюцията за Йемен, в 
която се осъжда отговорността за 
хуманитарната криза както на 
силите на хутите, така и на 
коалицията, ръководена от 
Саудитска Арабия и Обединените 
арабски емирства (ОАЕ), по 
специално за стотиците загинали 
деца при превземането на град 
Ходейда; настоятелно призовава 
държавите – членки на ЕС, да се 
въздържат от продажба на оръжия и 
всякакво военно оборудване на 
Саудитска Арабия, ОАЕ и който и да 
било член на международната 
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коалиция, както и на 
правителството на Йемен и на други 
страни в конфликта;

Or. en

Изменение 259
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета 
относно създаването на механизъм на 
ЕС за санкции в областта на правата 
на човека, т.нар. „списък 
Магнитски“, който дава възможност 
за целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека;

заличава се

Or. en

Изменение 260
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета 
относно създаването на механизъм на 
ЕС за санкции в областта на правата 
на човека, т.нар. „списък 
Магнитски“, който дава възможност 
за целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека;

заличава се
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Or. en

Изменение 261
Дьорд Хьолвени, Андреа Бочкор, Кинга Гал

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. отбелязва първоначалните 
проучвателни дискусии в рамките на 
Съвета относно създаването на 
евентуален глобален механизъм на ЕС 
за санкции в областта на правата на 
човека, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека, като същевременно 
посочва, че по този въпрос не е взето 
политическо решение;

Or. en

Изменение 262
Радослав Шикорски

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета 
относно създаването на механизъм на 
ЕС за санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. призовава за създаване на 
механизъм на ЕС за санкции в областта 
на правата на човека, т. нар. „списък 
Магнитски“, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека;

Or. en
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Изменение 263
Андрюс Кубилюс

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета 
относно създаването на механизъм на 
ЕС за санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. настоятелно призовава Съвета 
да приеме възможно най-скоро 
механизма на ЕС за санкции в областта 
на правата на човека, т. нар. „списък 
Магнитски“, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека, както 
Европейският парламент е 
призовавал многократно;

Or. en

Изменение 264
Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на човека 
и настоятелно призовава да се 
последва примерът на държавите – 
членки на ЕС, (Естония, Латвия, 
Литва и Обединеното кралство), 
които вече са привели в действие т. 
нар. „списък Магнитски“, който дава 
възможност за целенасочени санкции 
срещу лица съучастници в сериозни 
нарушения на правата на човека;

Or. en
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Изменение 265
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека; въпреки това 
настоятелно призовава Съвета да 
приеме бързо необходимото 
законодателство и отбелязва, че 
Парламентът е изразил подкрепата 
си за механизма още през март 
2019 г.;

Or. en

Изменение 266
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека; подчертава колко е 
важно тази система да е в 
съответствие с механизма на ЕС за 
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съдебен контрол;

Or. en

Изменение 267
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, който дава възможност за 
целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на 
правата на човека;

Or. en

Изменение 268
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т.нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека;

19. приветства първоначалните 
дискусии в рамките на Съвета относно 
създаването на механизъм на ЕС за 
санкции в областта на правата на 
човека, т. нар. „списък Магнитски“, 
който дава възможност за целенасочени 
санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на 
човека; призовава Съвета да ускори 
дискусиите си, за да може този 
механизъм да бъде създаден възможно 
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най-скоро и да му бъдат предоставени 
подходящи ресурси;

Or. en

Изменение 269
Карол Карски, Елжбета Крук, Чарли Веймерс, Валдемар Томашевски, Анна 
Фотига, Ришард Чарнецки

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. призовава заместник-
председателя на Комисията и 
върховен представител и Съвета да 
обърнат специално внимание на 
положението с правата на човека в 
незаконно окупираните територии в 
държавите от Източното 
партньорство и да предприемат 
ефективни мерки с цел да се 
предотвратят тежки нарушения на 
правата на човека на място, в това 
число нарушаване на правото на 
живот, ограничаване на свободното 
движение и дискриминация по 
етнически признак;

Or. en

Изменение 270
Карол Карски, Елжбета Крук, Чарли Веймерс, Валдемар Томашевски, Анна 
Фотига, Ришард Чарнецки

Предложение за резолюция
Параграф 19б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19б. във връзка с това припомня 
резолюцията си от 14 юни 2018 г. 
относно окупираните територии в 
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Грузия десет години след руската 
инвазия (2018/2741(RSP)) и отново 
изразява необходимостта от 
налагане на ограничителни мерки от 
страна на ЕС и неговите държави 
членки върху лицата, включени в 
„списъка Отхозория-Татунашвили“, 
лицата, отговорни за тежки 
нарушения на правата на човека в 
грузинските региони Абхазия и 
Цхинвали/Южна Осетия;

Or. en

Изменение 271
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 19a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. настоява, че е важно да се 
гарантира съгласуваност на 
политиката на ЕС по отношение на 
ситуации на окупация или анексиране 
на територия; припомня, че 
международното хуманитарно право 
следва да направлява политиката на 
ЕС по отношение на всички подобни 
ситуации, включително случаите на 
продължителна окупация, като тези 
в Палестина, Западна Сахара или 
Северен Кипър, и множеството 
замразени конфликти в държавите 
от Източното партньорство;

Or. en

Изменение 272
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски
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Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените 
на сериозен риск защитници на 
правата на човека; призовава Съвета 
и Комисията да установят 
специфична координирана процедура 
за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет 
на Европейския инструмент за 
демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) в подкрепа на защитниците 
на правата на човека;

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека;

Or. en

Изменение 273
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; осъжда същественото 
увеличаване на случаите, при които 
защитници на екологични и 
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даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека;

поземлени права са под прицела на 
дружества и държавни участници; 
препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека, и призовава за неговото 
засилване; подчертава 
необходимостта от стратегически, 
видим и ориентиран към 
въздействието подход на ЕС с цел 
предоставяне на закрила на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Съвета да публикува 
ежегодни заключения на Съвета по 
външни работи относно действията 
на ЕС за насърчаване и предоставяне 
на закрила на защитниците на 
правата на човека в рамките на 
външната политика на ЕС, призовава 
Съвета и Комисията да установят 
специфична координирана процедура за 
предоставяне на визи на защитниците на 
правата на човека; призовава Комисията 
да използва в пълна степен финансовия 
капацитет на Европейския инструмент 
за демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) в подкрепа на защитниците на 
правата на човека и настоява 
делегациите на ЕС и държавите 
членки да използват в пълна степен и 
да увеличат финансирането и 
капацитета си за неотложно 
предоставяне на закрила и подкрепа 
на изложените на риск защитници на 
правата на човека;

Or. en

Изменение 274
Андреа Коцолино, Пиерфранческо Майорино, Начо Санчес Амор, Изабел Сантуш, 
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Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет 
на Европейския инструмент за 
демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) в подкрепа на защитниците 
на правата на човека;

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си, по-специално 
защитниците на правата на жените; 
препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират достатъчно 
финансиране за предоставяне на 
закрила на защитниците на правата на 
човека в рамките на относимите 
тематични програми на следващия 
Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество 
(ИССРМС) и да гарантират 
достъпността му за онези, които са 
най-нуждаещи се и най-
маргинализирани; призовава 
Комисията да използва в пълна 
степен този инструмент в бъдеще;

Or. en

Изменение 275
Мария Сорая Родригес Рамос, Шарл Гьоренс, Ирен Толре
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Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека;

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа и закрила на 
защитниците на правата на човека, по-
специално на жените, защитници на 
правата на човека; оценява механизма 
„ProtectDefenders.eu“, създаден с цел 
защита на изложените на сериозен риск 
защитници на правата на човека; 
призовава Съвета и Комисията да 
установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека;

Or. en

Изменение 276
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
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непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека;

непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; подчертава необходимостта 
делегациите на ЕС и посолствата на 
държавите – членки на ЕС, да 
използват в пълна степен и да 
увеличат финансирането и 
капацитета си за неотложно 
предоставяне на закрила и подкрепа 
на изложените на риск защитници на 
правата на човека; призовава Съвета и 
Комисията да установят координирана 
специфична процедура за предоставяне 
на визи на защитниците на правата на 
човека; призовава Комисията да 
използва в пълна степен финансовия 
капацитет на Европейския инструмент 
за демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) в подкрепа на защитниците на 
правата на човека, като гарантира, че 
тези средства са известни и 
достъпни за групата бенефициери, 
вземайки надлежно под внимание 
местните организации и общности;

Or. en

Изменение 277
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
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на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и 
Комисията да установят специфична 
координирана процедура за 
предоставяне на визи на защитниците на 
правата на човека; призовава Комисията 
да използва в пълна степен финансовия 
капацитет на Европейския 
инструмент за демокрация и права на 
човека (ЕИДПЧ) в подкрепа на 
защитниците на правата на човека;

на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират 
достатъчно финансиране за 
предоставяне на закрила на 
защитниците на правата на човека в 
рамките на относимите тематични 
програми на следващия Инструмент 
за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно 
сътрудничество (ИССРМС) и 
призовава Комисията да използва в 
пълна степен инструмента в бъдеще;

Or. en

Изменение 278
Мария Нойхл, Джулиано Пизапия, Дитмар Кьостер, Петрас Аущревичюс, Таня 
Файон, Мунир Сатури, Юте Гутеланд, Хилде Вотманс, Роберт Бедрон, Фабио 
Масимо Касталдо, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 

20. подчертава безценната и 
съществена роля, която защитниците на 
правата на човека изпълняват с риск за 
живота си; препоръчва да се засили 
сътрудничеството между институциите 
на ЕС и държавите членки, като им се 
даде възможност да предоставят 
непрекъсната подкрепа на защитниците 
на правата на човека; оценява 
механизма „ProtectDefenders.eu“, 
създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на 
човека; призовава Съвета и Комисията 
да установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; 
призовава Комисията да използва в 
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пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека;

пълна степен финансовия капацитет на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа 
на защитниците на правата на човека, 
като гарантира, че той е достъпен и 
достига до най-нуждаещите се, 
които са най-маргинализирани;

Or. en

Изменение 279
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20а. изразява загриженост във 
връзка с постоянното свиване на 
пространството на гражданското 
общество през 2018 г.; изразява 
съжаление, че защитниците на 
правата на човека продължават все 
повече да бъдат жертви на убийства, 
преследване, тормоз и произволно 
задържане, защото защитават 
всеобщите принципи на правата на 
човека; изразява съжаление във връзка 
с все по-обширното прилагане на 
закони и злоупотребата с тях в 
трети държави, които се въвеждат с 
цел ограничаване и криминализиране 
на легитимната работа на 
защитниците на правата на човека;

Or. en

Изменение 280
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

20а. отбелязва, че организациите и 
защитниците на правата на жените 
биват специално вземани на прицел и 
страдат особено от стесняването на 
гражданското пространство; 
подчертава, че е необходимо ЕС да 
подкрепя политически, да увеличи 
защитата и да предостави 
бюджетни средства на независимите 
организации на гражданското 
общество, които утвърждават 
правата на жените и момичетата 
във всички области; настоятелно 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да гарантират закрилата на 
жените, защитници на правата на 
човека, и да вземат под внимание 
специфичните им потребности от 
закрила;

Or. en

Изменение 281
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20а. отбелязва, че организациите и 
защитниците на правата на жените 
биват специално вземани на прицел и 
страдат особено от стесняването на 
гражданското пространство; 
подчертава, че е необходимо ЕС да 
подкрепя политически, да увеличи 
защитата и да предостави 
бюджетни средства на независимите 
организации на гражданското 
общество, които утвърждават 
правата на жените и момичетата 
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във всички области; настоятелно 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да гарантират закрилата на 
жените, защитници на правата на 
човека, и да вземат под внимание 
специфичните им потребности от 
закрила;

Or. en

Изменение 282
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. отбелязва, че организациите и 
защитниците на правата на жените 
биват специално вземани на прицел и 
страдат особено от стесняването на 
гражданското пространство; 
подчертава, че е необходимо ЕС да 
подкрепя политически, да увеличи 
защитата и да предостави 
бюджетни средства на независимите 
организации на гражданското 
общество, които утвърждават 
правата на жените и момичетата 
във всички области; настоятелно 
призовава ЕС и държавите членки да 
гарантират закрилата на жените, 
защитници на правата на човека, и да 
вземат под внимание специфичните 
им потребности от закрила;

Or. en

Изменение 283
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 20в (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

20в. подчертава, че защитниците 
на правата на човека, работещи в 
областта на поземлените права, 
екологичните права и правата на 
коренното население, жените, 
защитници на правата на човека, и 
защитниците на правата на ЛГБТИ+ 
са изложени на най-голям риск и 
изискват специално внимание; 
подчертава, че защитниците на 
правата на човека са крайно 
необходими участници в 
насърчаването на правата на човека и 
демократизацията;

Or. en

Изменение 284
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20а. настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
продължат да работят за 
обезпечаването на физическата 
неприкосновеност и правната помощ 
за защитниците на правата на 
коренното население, екологичните 
права, правата на интелектуална 
собственост и поземлените права, по-
конкретно чрез укрепването на 
Европейския инструмент за 
демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) и съществуващите 
различни инструменти и механизми, 
като например protectdefendeurs.eu, с 
цел защита на активистите в 
областта на правата на човека и 
околната среда, със специален акцент 
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върху жените, защитници на 
правата на човека, и засилено участие 
в инициативите, предложени от 
международни организации като 
ООН;

Or. en

Изменение 285
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20а. призовава заместник-
председателя на Комисията и 
върховен представител да използва 
всички налични инструменти в ЕС, за 
да се окаже подкрепа на 
независимото гражданско общество, 
на медиите и на защитниците на 
правата на човека по места, по-
специално на тези, които са 
изложени на риск;

Or. en

Изменение 286
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. подчертава необходимостта 
от силна координация от страна на 
ЕС относно ангажимента с органите 
на трети държави по отношение на 
защитниците на правата на човека и 
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гражданското общество и 
приветства отделните инициативи 
на държавите – членки на ЕС, в 
допълнение към действията на ЕС; 
подчертава жизненоважната и 
централна роля на защитниците на 
правата на човека и 
неправителствените организации за 
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на правата на човека, 
залегнали в основните международни 
договори в областта на правата на 
човека; подчертава в това отношение 
значението на способността на ЕС да 
продължи да оказва подходяща 
подкрепа чрез Европейския 
инструмент за демокрация и права на 
човека (ЕИДПЧ) и в рамките на 
предстоящата многогодишна 
финансова рамка за периода 2021 – 
2027 г. за защитниците на правата на 
човека и неправителствените 
организации в ситуациите, в които 
те са изложени на най-голям риск; 
призовава държавите – членки на ЕС, 
и Комисията да предоставят 
механизми или мерки за бързо 
осигуряване на помощ и закрила на 
защитниците на правата на човека, 
които са в опасност в трети 
държави, да установят специфична 
координирана процедура, като 
например по целесъобразност 
издаване на визи при спешни случаи и 
улесняване на временен подслон в 
държавите – членки на ЕС;

Or. en

Изменение 287
Бернар Гета, Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 20а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

20а. изисква да се създаде 
контактна точка при спешни случаи, 
чрез която защитниците на правата 
на човека да могат да известяват 
европейските институции за 
нарушения на основни права;

Or. en

Изменение 288
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 20г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20г. призовава всички делегации на 
ЕС и техните координационни 
центрове за правата на човека по 
места да изпълняват редовно 
задължението си да се срещат със 
защитници на правата на човека, да 
посещават задържани активисти, да 
следят техните съдебни процеси и да 
се застъпват за тяхната закрила по 
места; призовава те да бъдат по-
видими и гласът им да се чува по-
силно по отношение на опасенията 
във връзка с правата на човека; във 
връзка с това призовава също така 
ЕСВД да си сътрудничи по-тясно с 
Парламента и да повдига опасенията 
на ранен етап;

Or. en

Изменение 289
Мигел Урбан Креспо
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Предложение за резолюция
Параграф 20б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20б. призовава ЕС да раздели 
политиките в областта на 
миграцията от националните 
политики за сигурност и да приеме 
рамка за правата на човека, 
съсредоточена върху закрилата на 
отделните лица в контекста на 
миграцията, така че защитниците 
на правата на мигрантите да не 
бъдат стигматизирани като заплаха 
за държавите, а по-скоро работата 
им да бъде призната като законна и 
легитимна по своето същество;

Or. en

Изменение 290
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 20в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20в. подчертава, че работата на 
защитниците на правата на човека е 
жизненоважна за дългосрочната 
стабилност и сигурност на техните 
държави, както и за спазването на 
принципите на правовата държава; 
във връзка с това отново призовава за 
насърчаване на „гаранции за 
защитата на правата на човека“ въз 
основа на превантивни защитни 
мерки, като например публични 
изявления за признание, карти на 
рисковете и предложения относно 
публичната политика в областта на 
защитата; във връзка с това 
призовава за засилване на прилагането 
на насоките на ЕС за защитници на 
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правата на човека; подчертава, че 
правилното прилагане на насоките е 
основен инструмент за повишаване на 
капацитета и гаранциите за онези, 
които насърчават правата на човека 
и демокрацията в света; подчертава 
необходимостта ръководителите и 
дипломатите на ЕС и на неговите 
държави членки на всички равнища да 
сигнализират за случаи на отделни 
защитници на правата на човека в 
риск от правителствата на трети 
държави, включително чрез 
дипломатически ходове и редовен 
диалог, да се срещат със защитници, в 
това число онези, които са 
маргинализирани или в отдалечени 
региони, или се борят за поземлени 
права, екологични права, права на 
коренното население или права на 
ЛГБТИ, и да им дават видимост, 
когато това бъде поискано; да 
посещават задържани защитници и 
да наблюдават съдебните процеси на 
защитници; да обръщат специално 
внимание на специфичните 
потребности на жените, защитници 
на правата на човека, и да приемат 
ясни насоки за конкретна подкрепа за 
тях;

Or. en

Изменение 291
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 20в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20в. осъжда продължаващото 
налагане на забрани за пътуване на 
активисти за правата на човека, 
които желаят да присъстват на 
заседанията на Съвета на ООН по 
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правата на човека в Женева и в други 
международни институции; 
призовава съответните 
правителства да ги отменят; 
подчертава, че е неприемливо 
представители на гражданското 
общество и медиите да бъдат 
възпрепятствани да участват в 
работата на международни органи, и 
настоява основните човешки и 
политически права на 
представителите на гражданското 
общество да бъдат зачитани; 
изразява загриженост, че някои 
активисти за правата на човека са 
били задържани при връщането си в 
своите държави, след като са били 
изслушани в международни 
институции;

Or. en

Изменение 292
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Начо Санчес 
Амор, Изабел Сантуш, Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 20д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20д. подчертава, че през 2018 г. беше 
отбелязана 20-ата годишнина от 
Декларацията на ООН относно 
защитниците на правата на човека; 
приветства първата в историята 
Седмица на правата на човека на 
Европейския парламент, която 
предостави платформа за размяна на 
мнения със защитници на правата на 
човека; насърчава институциите на 
ЕС да запазят тази практика и да я 
прилагат редовно;

Or. en
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Изменение 293
Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Подзаглавие 5a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на жените и равенство между 
половете

Or. en

Изменение 294
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
правно равенство между мъжете и 
жените и продължаващите му усилия 
за подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за правното 
равенство между мъжете и жените, 
както и за овластяването на 
момичетата и жените, като работят в 
тясно сътрудничество с международни 
организации и държави извън ЕС с цел 
разработване и прилагане на нови 
правни рамки по отношение на 
правното равенство между мъжете и 
жените и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;
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Or. en

Изменение 295
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава също така ЕС да приеме 
всеобхватна и обвързваща стратегия 
за равенството между половете, щом 
изтече срокът на стратегическия 
ангажимент; призовава 
Европейската комисия да изготви и 
приеме съобщение за подновяване на 
плана за действие относно 
равенството между половете след 
2020 г. като важен инструмент на ЕС 
за принос към правата на жените и 
момичетата по целия свят; 
призовава държавите членки да 
подкрепят Плана за действие 
относно равенството между 
половете III в рамките на заключения 
на Съвета; призовава Комисията и 
ЕСВД да продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
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бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

Or. en

Изменение 296
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и 
жените, като работят в тясно 
сътрудничество с международни 
организации и държави извън ЕС с цел 
разработване и прилагане на нови 
правни рамки по отношение на 
равенството между половете и 
премахване на насочените към жените и 
момичетата вредни практики, като 
например детските бракове и 
гениталното осакатяване на жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
разработване и прилагане на нови 
правни рамки по отношение на 
равенството между половете и 
премахване на насочените към жените и 
момичетата вредни практики, като 
например детските бракове и 
гениталното осакатяване на жени;

Or. en

Изменение 297
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 21
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Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава също така ЕС да приеме 
всеобхватна и обвързваща стратегия 
за равенството между половете, щом 
изтече срокът на стратегическия 
ангажимент; призовава 
Европейската комисия да изготви и 
приеме съобщение за подновяване на 
плана за действие относно 
равенството между половете след 
2020 г. като важен инструмент на ЕС 
за принос към правата на жените и 
момичетата по целия свят; 
призовава държавите членки да 
подкрепят Плана за действие 
относно равенството между 
половете III в рамките на заключения 
на Съвета; призовава Комисията и 
ЕСВД да продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

Or. en

Изменение 298
Мария Арена, Андреа Коцолино
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Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Европейската комисия да 
изготви и приеме съобщение за 
подновяване на плана за действие 
относно равенството между 
половете след 2020 г. като важен 
инструмент на ЕС за принос към 
правата на жените и момичетата по 
целия свят; призовава държавите 
членки да подкрепят Плана за 
действие относно равенството 
между половете III в рамките на 
заключения на Съвета; призовава 
Комисията и ЕСВД да продължат да 
допринасят за равенството между 
половете и овластяването на момичетата 
и жените, като работят в тясно 
сътрудничество с международни 
организации и държави извън ЕС с цел 
разработване и прилагане на нови 
правни рамки по отношение на 
равенството между половете и 
премахване на насочените към жените и 
момичетата вредни практики, като 
например детските бракове и 
гениталното осакатяване на жени;

Or. en

Изменение 299
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс
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Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава държавите членки да 
подкрепят Плана за действие 
относно равенството между 
половете III в рамките на заключения 
на Съвета; призовава Комисията и 
ЕСВД да продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например гениталното 
осакатяване на жени;

Or. en

Изменение 300
Мария Сорая Родригес Рамос, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
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човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насилието, 
основано на пола, и на насочените към 
жените и момичетата вредни практики, 
като например принудителните и 
ранните бракове, гениталното 
осакатяване на жени и трафика на 
хора; подчертава тревожното 
нарастване на насилието срещу жени 
и момичета и призовава за по-
нататъшни действия за борба с 
всички форми на насилие, основано на 
пола, като например продължаването 
на глобалната инициатива Spotlight 
на ЕС и ООН; призовава ЕС и всички 
негови държави членки да 
ратифицират и прилагат 
Конвенцията от Истанбул и 
призовава делегациите на ЕС да 
гарантират събирането на данни 
относно насилието срещу жени, да 
изготвят препоръки за всяка държава 
и да насърчават механизми за закрила 
и структури за подкрепа за 
жертвите;

Or. en

Изменение 301
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 21
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Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС, както и с гражданското 
общество с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

Or. en

Изменение 302
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
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продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове, гениталното осакатяване на 
жени и сексуалното насилие като 
бойни оръжия; припомня, че 
свързаните с пола престъпления и 
престъпленията с упражняване на 
сексуално насилие са класифицирани в 
Римския статут на Международния 
наказателен съд като военни 
престъпления, престъпления срещу 
човечеството или деяния, 
съставляващи геноцид или изтезания;

Or. fr

Изменение 303
Никола Бе, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
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международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове, гениталното осакатяване на 
жени и комерсиализацията на телата 
чрез гестационно сурогатно 
майчинство;

Or. en

Изменение 304
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени, както и принудителната смяна 
на религията, която обикновено е 
свързана с отвличане, изнасилване и 
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стигматизиране;

Or. en

Изменение 305
Стелиос Кимбуропулос

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени; призовава в европейските 
търговски споразумения с развиващи 
се държави да се оптимизират 
клаузите с условия за образование на 
момичетата;

Or. en

Изменение 306
Янина Охойска
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Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени;

21. решително подкрепя 
стратегическия ангажимент на ЕС за 
равенство между половете и 
продължаващите му усилия за 
подобряване на положението с 
човешките права на жените и 
момичетата в съответствие с целите за 
устойчиво развитие до 2030 г.; 
призовава Комисията и ЕСВД да 
продължат да допринасят за 
равенството между половете и 
овластяването на момичетата и жените, 
като работят в тясно сътрудничество с 
международни организации и държави 
извън ЕС с цел разработване и 
прилагане на нови правни рамки по 
отношение на равенството между 
половете и премахване на насочените 
към жените и момичетата вредни 
практики, като например детските 
бракове и гениталното осакатяване на 
жени; улесняване на достъпа до 
образование и пазара на труда и 
обръщане на особено внимание на 
поддържането на баланс при 
назначаването на жени на ръководни 
длъжности;

Or. pl

Изменение 307
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. осъжда всички форми на 
основано на пола физическо, сексуално 
и психологическо насилие и 
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експлоатация, масовите 
изнасилвания, трафика на хора и 
гениталното осакатяване на жени; 
призовава ЕС и всички негови държави 
членки, които все още не са 
ратифицирали и приложили 
Конвенцията от Истанбул, да 
направят това възможно най-скоро; 
настоятелно призовава държавите да 
усъвършенстват законодателството 
си с цел справяне с тези проблеми; 
припомня, че насилието срещу жени е 
дълбоко обусловено от неравенството 
между половете и затова 
преодоляването му трябва да бъде 
съобразено с всички свързани аспекти; 
призовава ЕС да работи с други 
държави, така че те да засилят 
действията си в областта на 
образованието, здравеопазването и 
социалните услуги, събирането на 
данни, финансирането и 
програмирането с цел да се 
осъществява по-добра превенция и 
реакция на сексуалното и основаното 
на пола насилие по целия свят;

Or. en

Изменение 308
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. осъжда всички форми на 
физическо, сексуално и психологическо 
насилие и експлоатация, 
изнасилванията, трафика и 
нарушенията на сексуалните и 
репродуктивните права на жените; 
подчертава, че за всички жени следва 
да се гарантират подходящи и 
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достъпни здравни услуги, в това число 
в областта на психичното здраве, 
като например психологична 
подкрепа, и всеобщо зачитане и 
достъп до сексуални и репродуктивни 
права и образование, както и 
възможността те да вземат свободно 
и отговорно решения във връзка със 
своето здраве, тяло и сексуални и 
репродуктивни права; осъжда 
повторното налагане на правилото за 
„глобално блокиране“;

Or. en

Изменение 309
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. осъжда всички форми на 
физическо, сексуално и психологическо 
насилие и експлоатация, масовите 
изнасилвания, трафика и 
нарушенията на сексуалните и 
репродуктивните права на жените; 
подчертава, че за всички жени следва 
да се гарантират подходящи и 
достъпни здравни услуги и всеобщо 
зачитане и достъп до сексуални и 
репродуктивни права и образование, 
както и възможността те да вземат 
свободно и отговорно решения във 
връзка със своето здраве, тяло и 
сексуални и репродуктивни права; 
отбелязва, че образованието е 
съществено средство за борба с 
дискриминацията и насилието срещу 
жени и деца;

Or. en
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Изменение 310
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. приветства подхода за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете в 
дейностите в рамките на Общата 
политика за сигурност и отбрана на 
ЕС и подчертава колко е важно 
предоставянето на подходящо, 
отчитащо аспектите на пола 
обучение на здравните специалисти и 
хуманитарните работници, в това 
число онези, които работят в 
областта на предоставянето на 
спешно подпомагане;

Or. en

Изменение 311
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 21б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. осъжда всички форми на 
основано на пола физическо, сексуално 
и психологическо насилие и 
експлоатация, масовите 
изнасилвания, трафика на хора, 
гениталното осакатяване на жени; 
отново призовава държавите – членки 
на ЕС, които все още не са 
ратифицирали и приложили 
Конвенцията от Истанбул, да 
направят това възможно най-скоро; 
настоятелно призовава държавите да 
усъвършенстват законодателството 
си с цел справяне с тези проблеми; 
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припомня, че насилието срещу жени е 
дълбоко обусловено от неравенството 
между половете и затова 
преодоляването му трябва да бъде 
съобразено с всички свързани аспекти; 
призовава ЕС да работи с други 
държави, така че те да засилят 
действията си в областта на 
образованието, здравеопазването и 
социалните услуги, събирането на 
данни, финансирането и 
програмирането с цел да се 
осъществява по-добра превенция и 
реакция на сексуалното и основаното 
на пола насилие по целия свят; 
подкрепя продължаването на 
съвместната инициатива Spotlight на 
ЕС и ООН;

Or. en

Изменение 312
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 21в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21в. подчертава, че сексуалното и 
основаното на пола насилие срещу 
жени и момичета, включително 
вредни традиции като детските 
бракове и гениталното осакатяване 
на жени, недостатъчният достъп до 
основни сектори и социални услуги, 
като например здравеопазване, 
образование, водоснабдяване, 
канализация и изхранване, 
трудностите при получаването на 
достъп до сексуално и репродуктивно 
здраве, както и неравностойното 
участие в публични и частни 
институции, а също и във вземането 
на политически решения и в мирните 
процеси, представляват недопустимо 
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нарушение на основни права на човека, 
което не може да бъде приемано от 
ЕС и неговите държави членки;

Or. en

Изменение 313
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 21г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21г. счита за неприемливо, че 
сексуалното и репродуктивно здраве и 
права на жените и момичетата 
остават идеологическо бойно поле, в 
това число в многостранен контекст; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да признаят 
неприкосновените права на жените и 
момичетата на физически 
интегритет и самостоятелно 
вземане на решения и осъжда 
честото нарушаване на сексуалните 
и репродуктивните права на жените, 
включително отказа на достъп до 
съответните услуги; призовава ЕС да 
гарантира достъп до услуги за 
семейно планиране, достъпни 
противозачатъчни средства и услуги 
за безопасен и законен аборт 
посредством своите политики в 
областта на правата на човека, 
хуманитарните дейности и 
развитието, особено в ситуации на 
конфликт и в постконфликтни 
ситуации и за жертвите на сексуално 
насилие, използвано като оръжие за 
водене на война;

Or. en
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Изменение 314
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 21б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. счита за неприемливо, че 
сексуалното и репродуктивно здраве и 
права на жените и момичетата 
остават идеологическо бойно поле, в 
това число в многостранен контекст; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да признаят 
неприкосновените права на жените и 
момичетата на физически 
интегритет и самостоятелно 
вземане на решения и осъжда 
честото нарушаване на сексуалните 
и репродуктивните права на жените, 
включително отказа на достъп до 
съответните услуги; призовава ЕС да 
гарантира достъп до услуги за 
семейно планиране, достъпни 
противозачатъчни средства и услуги 
за безопасен и законен аборт 
посредством своите политики в 
областта на правата на човека, 
хуманитарните дейности и 
развитието, особено в ситуации на 
конфликт и в постконфликтни 
ситуации и за жертвите на сексуално 
насилие, използвано като оръжие за 
водене на война;

Or. en

Изменение 315
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 21д (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

21д. счита за неприемливо, че 
телата на жените и момичетата – 
по-конкретно що се отнася до 
тяхното сексуално и репродуктивно 
здраве и права – продължават да 
бъдат идеологическо бойно поле 
както в държавите – членки на ЕС, 
така и в целия свят; призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
признаят неприкосновените права на 
жените и момичетата на физически 
интегритет и самостоятелно 
вземане на решения и осъжда 
честото нарушаване на правата на 
жените в областта на сексуалното и 
репродуктивно здраве и права, 
включително отказа на достъп до 
услуги за семейно планиране, 
достъпни противозачатъчни 
средства и услуги за безопасен и 
законен аборт;

Or. en

Изменение 316
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 21б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. изразява загриженост във 
връзка с продължаващите атаки 
срещу правата на жените и 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и права (СРЗП), както и във 
връзка със законодателството в много 
части на света, което ограничава 
тези права;

Or. en
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Изменение 317
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 21в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21в. потвърждава, че достъпът до 
здравеопазване е право на човека и че 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и права се базират на основни 
права на човека и представляват 
съществени елементи от човешкото 
достойнство; подчертава, че за 
всички следва да се гарантира 
подходящо и достъпно здравеопазване, 
и по-специално достъп до сексуално и 
репродуктивно здраве и права, 
включително всеобхватно сексуално и 
свързано с взаимоотношенията 
образование и информация, семейно 
планиране, съвременни 
противозачатъчни методи, безопасен 
и законен аборт, както и майчини, 
предродилни и следродилни здравни 
грижи; отбелязва, че тези услуги са 
важна част от усилията за спасяване 
на живота на жените и намаляват 
смъртността сред новородените и 
децата;

Or. en

Изменение 318
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 21e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21е. потвърждава, че достъпът до 
здравеопазване е право на човека и че 
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сексуалното и репродуктивното 
здраве и права се базират на основни 
права на човека и представляват 
съществени елементи от човешкото 
достойнство; подчертава, че за 
всички следва да се гарантира 
подходящо и достъпно здравеопазване, 
и по-специално достъп до сексуално и 
репродуктивно здраве и права, 
включително всеобхватно сексуално и 
свързано с взаимоотношенията 
образование и информация, семейно 
планиране, съвременни 
противозачатъчни методи, безопасен 
и законен аборт, както и майчини, 
предродилни и следродилни здравни 
грижи; отбелязва, че тези услуги са 
важна част от усилията за спасяване 
на живота на жените и намаляват 
смъртността сред новородените и 
децата;

Or. en

Изменение 319
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 21ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21ж. подчертава, че е важно 
достъпът до здравеопазване да се 
разглежда като човешко право; 
подчертава необходимостта от 
гарантиране на достъп до сексуално и 
репродуктивно здраве и права, 
включително мерки, които да 
гарантират, че жените контролират 
свободно своето тяло и живот, имат 
достъп до семейно планиране, 
адекватни продукти за женска 
хигиена и получават 
препоръчителните родилни грижи с 
цел предотвратяване на детската и 
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майчината смъртност; подчертава, 
че услугите за безопасен аборт са 
важна част от усилията за спасяване 
на живота на жените и допринасят 
за предотвратяване на 
високорисковите раждания и за 
намаляване на смъртността сред 
новородените и децата; подчертава 
значението на достъпа до адекватни 
и чувствителни към аспектите на 
пола услуги в областта на 
психичното здраве, особено в 
ситуации на конфликт и в 
постконфликтни ситуации;

Or. en

Изменение 320
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 21г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21г. осъжда решително 
продължаващото прилагане на 
„правилото за глобално блокиране“, 
както и неговото въздействие върху 
здравето и правата на жените и 
момичетата; призовава отново ЕС и 
неговите държави членки да осигурят 
финансови средства за преодоляване 
на възникналия вследствие на 
оттеглянето на САЩ недостиг на 
финансиране в областта на 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и свързаните права, като 
използват както национално 
финансиране, така и финансиране от 
ЕС за развитие;

Or. en
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Изменение 321
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 21з (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21з. осъжда решително 
продължаващото прилагане на 
„правилото за глобално блокиране“, 
както и неговото въздействие върху 
здравето и правата на жените и 
момичетата; призовава отново ЕС и 
неговите държави членки да осигурят 
финансови средства за преодоляване 
на възникналия вследствие на 
оттеглянето на САЩ недостиг на 
финансиране в областта на 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и свързаните права, като 
използват както национално 
финансиране, така и финансиране от 
ЕС за развитие;

Or. en

Изменение 322
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 21и (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21и. изразява дълбока загриженост 
във връзка с нарастващото използване 
на изтезания под формата на 
сексуално и основано на пола насилие 
като оръжие за водене на война;

Or. en
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Изменение 323
Тудор Чуходару

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. подчертава, че жените и 
момичетата, които са жертви на 
въоръжени конфликти, имат 
правото да получат необходимите 
медицински грижи, в това число 
достъп до контрацепция, спешна 
контрацепция и услуги за аборт;

Or. ro

Изменение 324
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21а. подчертава, че е важна ролята 
на жените в предотвратяването и 
разрешаването на конфликтите, в 
мироопазващите операции, в 
операциите за хуманитарна помощ и 
за възстановяване след конфликти, 
както и в действията в областта на 
правата на човека и на 
демократичните реформи; призовава 
ЕС да продължи да включва 
подкрепата за жените в операциите 
на общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО);

Or. fr

Изменение 325
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор
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Предложение за резолюция
Параграф 21й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21й. подчертава тревожното 
нарастване на насилието срещу жени 
и призовава за по-нататъшни 
действия с цел да се гарантира, че 
Конвенцията от Истанбул е 
ратифицирана и следователно се 
прилага напълно в цяла Европа;

Or. en

Изменение 326
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Ларс Патрик Берг

Предложение за резолюция
Параграф 21a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. насърчава останалите 11 
държави – членки на ЕС, да 
ратифицират Конвенцията на 
Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени и 
домашното насилие, известна като 
„Конвенцията от Истанбул“;

Or. en

Изменение 327
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 21к (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21к. подчертава, че равенството 
между половете следва да бъде ключов 
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приоритет във всички работни 
взаимоотношения, политики и 
външни действия на ЕС, тъй като 
съгласно Договорите то е принцип на 
ЕС и неговите държави членки;

Or. en

Изменение 328
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 21л (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21л. призовава Комисията да следи 
отблизо насърчаването и 
състоянието на равенството между 
половете в най-засегнатите държави 
– членки на ЕС, като обръща особено 
внимание на институционалната, 
политическата и законодателната 
рамка;

Or. en

Изменение 329
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за насърчаване и защита на 
правата на детето, в това число за 
предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване и повторно 
интегриране на засегнатите от 
конфликти деца, особено на онези, 
които са участвали в екстремистки 
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детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

групировки, и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

Or. en

Изменение 330
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за защита и насърчаване на 
правата на детето и за 
предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване и повторно 
интегриране на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

Or. en

Изменение 331
Джулиано Пизапия, Дитмар Кьостер, Петрас Аущревичюс, Таня Файон, Мунир 
Сатури, Юте Гутеланд, Хилде Вотманс, Роберт Бедрон, Фабио Масимо Касталдо, 
Начо Санчес Амор, Мария Нойхл
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Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и децата, които 
страдат от множествена и 
комбинирана дискриминация, и за 
осигуряване на защитена среда за тях, в 
която грижите и образованието имат 
основно значение; призовава ЕС да 
започне международно движение за 
отстояване на правата на детето, наред с 
другото, чрез организиране на 
международна конференция относно 
защитата на децата в уязвима среда;

Or. en

Изменение 332
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и децата, които 
страдат от множествена и 
комбинирана дискриминация, и за 
осигуряване на защитена среда за тях, в 
която грижите и образованието имат 
основно значение; призовава ЕС да 
започне международно движение за 
отстояване на правата на детето, наред с 
другото, чрез организиране на 
международна конференция относно 
защитата на децата в уязвима среда;
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Or. en

Изменение 333
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
семейна и локална среда за тях, в която 
грижите и образованието имат основно 
значение; призовава ЕС да започне 
международно движение за отстояване 
на правата на детето, наред с другото, 
чрез организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

Or. en

Изменение 334
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето и за утвърждаване на 
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организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

семейството като естествената 
среда за живот на децата, наред с 
другото, чрез организиране на 
международна конференция относно 
защитата на децата в уязвима среда;

Or. en

Изменение 335
Никола Бе, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда; подчертава 
колко е важно едно дете да познава, 
доколкото е възможно, биологичните 
си баща и майка;

Or. en

Изменение 336
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 22
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Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда; призовава 
САЩ, като последната останала 
държава в света, която не е 
ратифицирала Конвенцията на ООН 
за правата на детето, да го направи 
незабавно;

Or. en

Изменение 337
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда; изисква също 
така ЕС да продължава да 
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популяризира Инструментариума на 
ЕС и УНИЦЕФ в областта на 
правата на детето посредством 
своите външни делегации и да осигури 
ефективно за тази област обучение за 
персонала на делегациите на ЕС;

Or. fr

Изменение 338
Стелиос Кимбуропулос

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда;

22. призовава за нови инициативи на 
ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за 
възстановяване на засегнатите от 
конфликти деца и за осигуряване на 
защитена среда за тях, в която грижите 
и образованието имат основно значение; 
призовава ЕС да започне международно 
движение за отстояване на правата на 
детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна 
конференция относно защитата на 
децата в уязвима среда; призовава 
Европейската комисия да започне да 
планира създаването на 
образователен портал онлайн с 
подходящ материал, който да бъде 
използван по избор и безплатно от 
образователните системи на 
развиващите се държави;

Or. en

Изменение 339
Урмас Пает
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Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. подчертава факта, че децата 
често са изложени на специфични 
форми на злоупотреба, като например 
детски бракове, детска проституция, 
използване на деца войници, 
генитално осакатяване, детски труд 
и трафик на деца, особено в ситуации 
на хуманитарна криза и въоръжени 
конфликти, и следователно те се 
нуждаят от засилена защита; 
призовава ЕС да си сътрудничи с 
трети държави, за да бъде 
прекратено сключването на ранни, 
детски и принудителни бракове, като 
се въведе законна минимална възраст 
за сключване на брак 18 години, 
изискване за проверка на възрастта на 
двамата съпрузи и тяхното пълно и 
свободно съгласие, въвеждане на 
задължителен брачен регистър и 
гарантиране на спазването на тези 
правила; подчертава необходимостта 
от засилване на ангажимента на ЕС 
във връзка с решаване на въпроса за 
закрилата на децата; призовава за 
спешно намиране на решение на 
въпроса с децата без гражданство в 
рамките на ЕС и извън него, и по-
специално на децата, родени извън 
страната на произход на своите 
родители, и децата мигранти, в 
съответствие с международното 
право; настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
изработят план за действие, за да се 
сложи край на задържането на деца 
заради статуса им на мигранти;

Or. en



AM\1191416BG.docx 83/190 PE642.989v01-00

BG

Изменение 340
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. приветства усилията на ЕС 
през 2018 г. за справяне с 
институционализирането на деца и 
за насърчаване на прехода от 
институционална към основана в 
общността грижа, както е посочено в 
материалите, включени в 
предложението за нов Инструмент за 
съседство, сътрудничество за 
развитие и международно 
сътрудничество; призовава въз основа 
на тази набрана инерция и на 
възможността, предоставена от 
Резолюцията на ООН за правата на 
детето от 2019 г., която ще се 
съсредоточи върху децата, лишени от 
родителска грижа, ЕС да продължи 
да изпълнява водеща роля по този 
въпрос и да работи с цел гарантиране, 
че децата навсякъде получават 
подкрепа да живеят в семейства и в 
общността и да имат достъп до 
общите услуги;

Or. en

Изменение 341
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 22a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. потвърждава отново 
спешната необходимост от всеобща 
ратификация и ефективно 
изпълнение на Конвенцията на ООН 
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за правата на детето и 
факултативните протоколи към нея; 
отбелязва, че детският труд, 
набирането на деца във въоръжени 
конфликти, сексуално насилие и 
ранните и принудителните бракове 
продължават да бъдат важни 
въпроси в някои държави;

Or. fr

Изменение 342
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. подчертава необходимостта 
от засилване на ангажимента на ЕС 
по отношение на защитата на 
децата и по-специално на 
непридружените малолетни и 
непълнолетни лица, както и от 
отделяне на специално внимание на 
образованието и психо-социалната 
подкрепа;

Or. en

Изменение 343
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. осъжда всички форми на 
тормоз срещу деца, като детските и 
принудителните бракове; призовава 
ЕС да си сътрудничи с трети 
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държави, за да бъде прекратено 
сключването на ранни, детски и 
принудителни бракове, като се въведе 
законна минимална възраст за 
сключване на брак 18 години, 
изискване за проверка на възрастта на 
двамата съпрузи и тяхното пълно и 
свободно съгласие, въвеждане на 
задължителен брачен регистър и 
гарантиране на спазването на тези 
правила;

Or. en

Изменение 344
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. призовава всички държави да 
поемат ангажимент за премахване на 
най-тежките форми на детския труд 
съгласно определението в член 3 от 
Конвенция № 182 на МОТ, които 
включват робството и трафика на 
деца, детската проституция и 
опасната трудова дейност, която се 
отразява отрицателно на 
физическото и психическото здраве 
на детето;

Or. en

Изменение 345
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос

Предложение за резолюция
Параграф 22в (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

22в. призовава за спешно намиране 
на решение на въпроса с децата без 
гражданство в рамките на ЕС и извън 
него и по-специално децата, родени 
извън страната на произход на 
своите родители, и децата мигранти 
в съответствие с международното 
право; настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
изработят план за действие, за да се 
сложи край на задържането на деца 
заради статуса им на мигриращи, в 
съответствие с Декларацията от Ню 
Йорк за бежанците и мигрантите; 
припомня правото на специална 
защита във висшия интерес на 
детето;

Or. en

Изменение 346
Янина Охойска

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. подчертава значението на 
зачитането и насърчаването на 
правата на децата бежанци, които се 
придвижват без родителска грижа 
(така наречените isolated minors), на 
осигуряването на достойни условия на 
живот, достъп до образование и 
родителски грижи за гарантирането 
на тяхната безопасност и психически 
комфорт;

Or. pl
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Изменение 347
Дитмар Кьостер, Петрас Аущревичюс, Таня Файон, Мунир Сатури, Юте 
Гутеланд, Хилде Вотманс, Роберт Бедрон, Фабио Масимо Касталдо, Начо Санчес 
Амор, Мария Нойхл, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Подзаглавие 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица

Or. en

Изменение 348
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Подзаглавие 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица

Or. en

Изменение 349
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Подзаглавие 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица

Or. en
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Изменение 350
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Подзаглавие 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица

Or. en

Изменение 351
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Подзаглавие 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица

Or. en

Изменение 352
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. осъжда произволното 
задържане, изтезанията, 
преследването и убийствата на 
ЛГБТИ лица; отбелязва, че в редица 
държави по света ЛГБТИ лица 
продължават да са обект на 
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преследване и насилие, основано на 
тяхната сексуална ориентация; 
отбелязва, че някои държави 
продължават да криминализират 
хомосексуалните връзки, като дори се 
предвижда смъртно наказание; 
настоятелно призовава тези държави 
незабавно да изменят 
законодателството си; призовава ЕС 
и неговите държави членки да 
продължават да работят за защита 
и насърчаване на правата на човека на 
ЛГБТИ лица, като работят тясно с 
международни организации и 
държави извън ЕС с цел борба с 
дискриминацията и нарушенията на 
правата на човека и подпомагат 
разработването на законодателство 
и политики за защита на правата на 
човека на ЛГБТИ лица по целия свят;

Or. en

Изменение 353
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. осъжда произволното 
задържане, изтезанията, 
преследването и убийствата на 
ЛГБТИ лица; потвърждава, че 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност могат да увеличат 
рисковете от дискриминация, насилие 
и преследване; отбелязва, че в редица 
държави по света ЛГБТИ лица все 
още са обект на преследване и насилие 
въз основа на тяхната сексуална 
ориентация, а в много държави все 
още се криминализират еднополовите 
връзки, като в някои държави за това 
престъпление се предвижда смъртно 
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наказание;

Or. en

Изменение 354
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. осъжда неотдавнашното 
увеличаване на броя на 
дискриминационните закони и 
актовете на насилие срещу отделни 
лица поради тяхната сексуална 
ориентация и полова идентичност; 
изразява съжаление, че 72 държави 
криминализират хомосексуалността, 
включително 12 предвиждат 
смъртно наказание; подчертава колко 
е важно Комисията и ЕСВД да 
продължават да повдигат въпроса за 
правата на ЛГБТИ лица в 
политически и свързани с правата на 
човека диалози и в многостранни 
форуми, както и да използват 
ЕИДПЧ за подпомагане на 
организации, защитаващи правата на 
ЛГБТИ лица;

Or. en

Изменение 355
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22б. счита, че има по-голяма 
вероятност правата на лесбийките, 
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гейовете и бисексуалните лица да 
бъдат гарантирани, ако те имат 
достъп до правни институти, като 
например регистрирано 
партньорство или брак; насърчава 
институциите на ЕС и държавите 
членки да подкрепят признаването на 
брака или гражданския съюз между 
лица от един и същи пол като част 
от политическите, социалните, 
човешките и гражданските права; 
приветства факта, че все повече 
държави въвеждат законодателство 
относно правото на създаване на 
семейство чрез сключване на брак, 
граждански съюз и осиновяване без 
дискриминация въз основа на 
сексуална ориентация, и призовава 
Комисията и държавите членки да 
разработят предложения за взаимно 
признаване в целия ЕС на тези съюзи 
и на еднополовите семейства, за да се 
гарантира равно третиране по 
отношение на работата, свободното 
движение, данъчното облагане и 
социалната сигурност, като се 
защитят доходите на 
домакинствата и децата;

Or. en

Изменение 356
Петрас Аущревичюс, Таня Файон, Мунир Сатури, Юте Гутеланд, Хилде Вотманс, 
Роберт Бедрон, Фабио Масимо Касталдо, Начо Санчес Амор, Мария Нойхл, 
Джулиано Пизапия, Дитмар Кьостер

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. решително подкрепя Списъка 
на Комисията с действия за 
постигане на напредък във връзка с 
равенството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
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интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и 
Насоките за насърчаване и защита на 
упражняването на всички права на 
човека от лесбийките, гейовете и 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица за външна 
дейност от 2013 г. като важни 
елементи от текущите усилия на ЕС 
за подобряване на правата на човека 
на ЛГБТИ лица в съответствие с 
целите за устойчиво развитие до 
2030 г.; призовава Комисията/ЕСВД 
да продължават да работят за 
защита и насърчаване на правата на 
човека на ЛГБТИ лица, като работят 
тясно с международни организации и 
държави извън ЕС с цел борба с 
дискриминацията и нарушенията на 
правата на човека и подпомагат 
разработването на законодателство 
и политики за защита на правата на 
човека на ЛГБТИ лица по целия свят;

Or. en

Изменение 357
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. решително подкрепя Списъка 
на Комисията с действия за 
постигане на напредък във връзка с 
равенството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и 
Насоките за насърчаване и защита на 
упражняването на всички права на 
човека от лесбийките, гейовете и 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица за външна 
дейност от 2013 г. като важни 
елементи от текущите усилия на ЕС 
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за подобряване на правата на човека 
на ЛГБТИ лица в съответствие с 
целите за устойчиво развитие до 
2030 г.; призовава Комисията/ЕСВД 
да продължават да работят за 
защита и насърчаване на правата на 
човека на ЛГБТИ лица, като работят 
тясно с международни организации и 
държави извън ЕС с цел борба с 
дискриминацията и нарушенията на 
правата на човека и подпомагат 
разработването на законодателство 
и политики за защита на правата на 
човека на ЛГБТИ лица по целия свят;

Or. en

Изменение 358
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. решително подкрепя Списъка 
на Комисията с действия за 
постигане на напредък във връзка с 
равенството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и 
Насоките за насърчаване и защита на 
упражняването на всички права на 
човека от лесбийките, гейовете и 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица за външна 
дейност от 2013 г. като важни 
елементи от текущите усилия на ЕС 
за подобряване на правата на човека 
на ЛГБТИ лица в съответствие с 
целите за устойчиво развитие до 
2030 г.; призовава Комисията/ЕСВД 
да продължават да работят за 
защита и насърчаване на правата на 
човека на ЛГБТИ лица, като работят 
тясно с международни организации и 
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държави извън ЕС с цел борба с 
дискриминацията и нарушенията на 
правата на човека и подпомагат 
разработването на законодателство 
и политики за защита на правата на 
човека на ЛГБТИ лица по целия свят;

Or. en

Изменение 359
Мария Сорая Родригес Рамос, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. решително подкрепя Списъка 
на Комисията с действия за 
постигане на напредък във връзка с 
равенството на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица и 
Насоките за насърчаване и защита на 
упражняването на всички права на 
човека от ЛГБТИ лица за външна 
дейност от 2013 г. като важни 
елементи от текущите усилия на ЕС 
за подобряване на правата на човека 
на ЛГБТИ лица в съответствие с 
ЦУР; призовава Комисията/ЕСВД да 
продължават да работят за защита 
и насърчаване на правата на човека на 
ЛГБТИ лица, като работят тясно с 
международни организации и 
държави извън ЕС с цел борба с 
дискриминацията и нарушенията на 
правата на човека и подпомагат 
разработването на законодателство 
и политики за защита на правата на 
човека на ЛГБТИ лица по целия свят;

Or. en
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Изменение 360
Изабел Визелер-Лима

Предложение за резолюция
Параграф 22а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. изразява съжаление, че много 
държави все още криминализират 
хомосексуалността, включително 
някои предвиждат смъртно 
наказание; счита, че практиките и 
актовете на насилие срещу отделни 
лица въз основа на тяхната сексуална 
ориентация не бива да остават 
ненаказани и трябва да бъдат 
елиминирани;

Or. en

Изменение 361
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС;

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава 
значението на недискриминацията и 
необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС;

Or. en
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Изменение 362
Тудор Чуходару

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС;

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички политики на ЕС за развитие;

Or. ro

Изменение 363
Стелиос Кимбуропулос, Роса Естарас Ферагут

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС;

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС; 
призовава за създаване на глобален 
център за високи постижения в 
Европа за предприемачески и 
ориентирани към бъдещето умения за 
хората с увреждания;
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Or. en

Изменение 364
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС;

23. приветства ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; изтъква отново 
значението на ефективното ѝ прилагане 
както от държавите членки, така и от 
институциите на ЕС; подчертава по-
специално необходимостта от надеждно 
интегриране на принципа на всеобща 
достъпност и от гарантиране на правата 
на хората с увреждания в рамките на 
всички съответни политики на ЕС; 
подчертава, че уврежданията не 
лишават дадено лице от човешко 
достойнство, което налага 
държавите да имат задължението да 
предпазват хората с увреждания от 
преждевременна смърт;

Or. en

Изменение 365
Янина Охойска

Предложение за резолюция
Параграф 23а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. обръща внимание на 
необходимостта от създаване на 
механизъм, основан на система за 
„положителна дискриминация“ на 
хората с увреждания при достъпа до 
системата на образование и обучение, 
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здравеопазването и пазара на труда;

Or. pl

Изменение 366
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

Етнически и езикови малцинства1a

подчертава, че националните 
малцинствени общности имат 
специални нужди – следователно 
следва да се насърчава пълно и 
ефективно равенство между хората 
от национално малцинство и тези от 
мнозинството във всички области на 
икономическия, социалния, 
политическия и културния живот; 
настоятелно призовава ЕС да следи 
отблизо прилагането на 
разпоредбите, защитаващи правата 
на човека, както и правата на 
лицата, принадлежащи към 
малцинства, по време на целия процес 
на разширяване; изтъква 
необходимостта да се обърне по-
сериозно внимание на различните 
механизми на Съвета на Европа и на 
ООН за упражняване на надзор и 
необходимостта от по-тясно 
сътрудничество с различните им 
договорни органи, за да се 
канализират в по-голяма степен 
установените от тях факти и да се 
използва експертният им опит в 
областта; препоръчва да се създаде 
длъжността Омбудсман или 
Специален докладчик за правата на 
малцинствата, чийто мандат би 
включвал защита на правата на 
малцинствата чрез посещения на 
държави и възможност да се 
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контактува с представители на 
малцинствата, с цел повишаване на 
осведомеността за 
предизвикателствата, както и 
отправяне на препоръки към 
държавите – членки на ЕС; 
подчертава, че лица, които 
принадлежат към етнически или 
национални малцинства, не трябва да 
бъдат обект на каквато и да е форма 
на дискриминация при 
упражняването на техните права: 
културата, традициите, историята 
и майчиният език на етническите и 
езиковите малцинства следва да 
бъдат уважавани; на лицата, които 
принадлежат към етнически и 
езикови малцинства, следва да бъде 
осигурена възможността да избират 
образование на своя майчин език или 
да го изучават на различните 
равнища на образование; за да се 
насърчи и улесни ефективното 
участие на малцинствата в 
обществения живот, следва да бъде 
осигурена употребата на техния 
майчин език в образователната 
система, общините, избирателните, 
консултативните и други процеси на 
публично участие, когато това е 
възможно; осъжда всички форми на 
дискриминация на каквато и да е 
основа, престъпленията от омраза, 
подбуждането към омраза, словото 
на омразата и всички видове социално 
изключване спрямо етнически и 
национални малцинства, както и 
призовава Европейския съюз ясно да 
осъди и да санкционира 
жестокостите спрямо лицата, 
които принадлежат към етнически и 
национални малцинства;
__________________
1a Етнически и езикови малцинства 
ще бъде нова категория между Нови 
технологии и права на човека и 
Мигранти и бежанци.
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Or. en

Изменение 367
Бернар Гета, Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Подзаглавие 9a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Борба срещу дискриминацията въз 
основа на каста

Or. en

Изменение 368
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA
Хейди Хаутала

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. отново осъжда 
продължаващите нарушения на 
правата на човека, извършвани срещу 
хора, които са жертви на кастови 
йерархии и на основана на кастов 
признак дискриминация, включително 
лишаването от равенство и от 
достъп до съдебната система и до 
заетост, и продължаващата 
сегрегация и обусловените от 
кастовата система пречки за 
постигането на основни права на 
човека и развитие; изразява дълбока 
загриженост относно 
обезпокоителния процент на 
основаните на кастова 
принадлежност придружени с 
насилие нападения срещу далитите и 
институционализираната 
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безнаказана дискриминация; отново 
призовава за развиването на политика 
на ЕС относно дискриминацията, 
основана на кастов признак, и 
призовава ЕС да използва всяка 
възможност в рамките на своята 
търговска и външна политика и 
политика за развитие, за да вземе 
отношение, публично и частно, по 
сериозната си загриженост относно 
този тип дискриминация и да 
подкрепи активно заявленията за 
консултативен статут в ООН, 
подадени от НПО като 
Международната мрежа за 
солидарност на далитите, които се 
фокусират върху дискриминацията, 
основана на кастов признак, и други 
форми на дискриминация въз основа 
на работата и произхода; отново 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да увеличат усилията си и да 
подкрепят инициативите на 
равнището на ООН и на делегациите 
на ЕС за премахване на 
дискриминацията, основана на 
кастов признак: инициативите 
следва да включват насърчаване на 
конкретни показатели, неагрегирани 
данни и специални мерки за справяне с 
кастовото разделение при 
прилагането и мониторинга на 
целите за устойчиво развитие до 
2030 г., спазване на новия инструмент 
за насоки на ООН относно 
дискриминацията, основана на 
произход, и подкрепа за държавите;

Or. en

Изменение 369
Изабел Визелер-Лима

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)



PE642.989v01-00 102/190 AM\1191416BG.docx

BG

Предложение за резолюция Изменение

23a. отбелязва с голяма 
загриженост мащаба и последиците 
от основаната на кастова 
принадлежност дискриминация и 
нарушенията на правата на човека 
въз основа на кастова 
принадлежност, включително 
лишаването от достъп до съдебната 
система или до пазара на труда, 
продължаващата сегрегация, бедност 
и стигматизация; призовава за 
приемането на инструмент на ЕС за 
предотвратяване и премахване на 
дискриминацията въз основа на 
кастова принадлежност;

Or. en

Изменение 370
Бернар Гета, Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. отново призовава 
институциите на ЕС и държавите 
членки да активизират усилията и да 
подкрепят инициативите за 
премахване на кастовата 
дискриминация, подобни инициативи 
следва да включват насърчаване на 
конкретни показатели, неагрегирани 
данни и специални мерки за справяне с 
кастовото разделение при 
прилагането и мониторинга на 
целите за устойчиво развитие до 
2030 г., спазване на новия инструмент 
за насоки на ООН относно 
дискриминацията, основана на 
произход, и подкрепа за държавите;
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Or. en

Изменение 371
Берт-Ян Ройсен

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. призовава Комисията, ЕСВД и 
държавите – членки на ЕС, да 
повишат осведомеността относно 
антисемитизма в световен мащаб и 
да отпускат достатъчно средства за 
борба с него;

Or. en

Изменение 372
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. изразява дълбока загриженост 
относно нарушенията на правата на 
човека, които се извършват от 
китайското правителство спрямо 
етнически и религиозни общности, 
по-специално масовото произволно 
задържане на около 1 – 3 млн. уйгури в 
лагери за интерниране в автономния 
регион Синцзян-уйгурски; 
настоятелно призовава 
институциите на ЕС да прилагат 
напълно разпоредбите на неговите 
резолюции по неотложни въпроси и 
сериозно да обмислят налагането на 
целенасочени санкции, замразяването 
на активи и други конкретни мерки за 
онези, които отговарят за 
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планирането и прилагането на 
системата с лагери; настоятелно 
призовава върховния 
представител/заместник-
председателя да продължава да 
повдига този въпрос по същество пред 
своите партньори от китайското 
правителство в среда на двустранни и 
многостранни отношения и да 
продължава да изисква затварянето 
на лагерите за интерниране;

Or. en

Изменение 373
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 23б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23б. изразява дълбока загриженост 
относно това, че коренното 
население е изправено пред широко 
разпространена и систематична 
дискриминация и преследване в 
световен мащаб, включително 
преследване, произволни арести и 
убийства на защитници на правата 
на човека, принудително разселване, 
заграбване на земя и корпоративни 
нарушения; отбелязва, че по-
голямата част от коренното 
население живее под прага на 
бедността и има ограничен достъп 
или изобщо няма достъп до 
политическо представителство и до 
процеса на вземане на решения;

Or. en
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Изменение 374
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 23a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
предприемат действия за пълно 
признаване, защита и утвърждаване 
на правата на коренното население; 
призовава държавите да 
ратифицират разпоредбите на 
Конвенция № 169 на МОТ относно 
коренното население и племенните 
народи;

Or. en

Изменение 375
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 23б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23б. призовава всички държави, по-
конкретно ЕС и неговите държави 
членки, да включат коренното 
население и селските общности в 
процеса на вземане на решения за 
определянето на стратегии за 
справяне с изменението на климата, 
които следва също така да обхванат 
случая с непоправимите вреди 
вследствие на изменението на 
климата, които може да ги принудят 
да мигрират и да доведат до двойната 
им дискриминация като разселени по 
екологични причини лица и като 
коренно население;

Or. en
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Изменение 376
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Подзаглавие 10

Предложение за резолюция Изменение

Свобода на религията и убежденията Свобода на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията

Or. en

Изменение 377
Еманюел Морел

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във 
връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да действат прозрачно, неутрално и 
безпристрастно във връзка със 
свободата на религията и убежденията и 
да започнат междурелигиозен диалог с 
държавите и представителите на 
гражданското общество, религиозните, 
хуманитаристките и философските 
групи с цел предотвратяване на 
всякакви актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на философските възгледи, мисълта, 
съвестта, религията или убежденията; 
призовава ЕС да продължи да изгражда 
съюзи и да засилва сътрудничеството с 
широк кръг от държави и регионални 
организации, за да се постигне 
положителна промяна във връзка със 
свободата на религията и убежденията; 
припомня на Съвета и Комисията 
необходимостта от адекватна подкрепа 



AM\1191416BG.docx 107/190 PE642.989v01-00

BG

на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС, като се вземат 
предвид предложените от 
Европейския парламент промени 
(Насоки на ЕС и мандат на 
специалния пратеник на ЕС за 
утвърждаване на свободата на 
вероизповеданието и убежденията 
извън ЕС (2018/2155(INI));

Or. fr

Изменение 378
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във 
връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да действат по напълно прозрачен, 
неутрален и безпристрастен начин 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат диалога с 
държавите и представителите на 
гражданското общество, религиозните, 
хуманистичните и философските 
групи с цел предотвратяване на актове 
на насилие и дискриминация срещу 
лица въз основа на мисълта, 
философските възгледи, съвестта, 
религията или убежденията; призовава 
ЕС да продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
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убежденията извън ЕС; специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 379
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна 
промяна във връзка със свободата на 
религията и убежденията; припомня на 
Съвета и Комисията необходимостта от 
адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията, да прилагат изцяло 
насоките на ЕС за свободата на 
религията и убежденията и да 
насърчават междурелигиозен диалог с 
държавите и представителите на 
гражданското общество, църквите, 
религиозните общности и сдружения 
и други религиозни групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие, 
преследване, нетолерантност и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигнат положителни 
дискурси във връзка със свободата на 
религията и убежденията; припомня на 
Съвета и Комисията необходимостта от 
адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС; 
призовава Комисията, ЕСВД и 
държавите членки да насърчават и да 
защитават основното право на 
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възражение по съвест като израз на 
свободата на религията и 
убежденията;

Or. en

Изменение 380
Берт-Ян Ройсен

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във 
връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите 
и представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да интегрират свободата на религията 
и убежденията, тъй като близо три 
четвърти от световното население 
живее в общества, където религията 
е силно или много силно ограничена; 
настоятелно призовава за 
координиране на инициативите на 
застъпничество, междурелигиозен 
диалог и акцент върху гъвкаво 
финансиране за местни религиозни 
представители в трети държави с 
цел предотвратяване на актове на 
насилие и дискриминация срещу лица 
въз основа на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията; призовава 
ЕС да продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en
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Изменение 381
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във 
връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие 
и дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от 
адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията/ЕСВД и държавите – 
членки на ЕС, да повишат 
застъпничеството по отношение на 
свободата на религията и убежденията, 
включително правото на промяна на 
или отказ от вероизповедание и 
религиозно убеждение и правото да не 
се изповядва никаква религия или 
убеждение, да започнат 
междурелигиозния диалог с държавите 
и представителите на гражданското 
общество и религиозните групи, за да 
предотвратяват актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията, включително правото на 
достъп на поклонници до свети и 
религиозни места без дискриминация 
въз основа на националност, расов и 
етнически произход, увреждане, пол и 
сексуална ориентация; призовава ЕС 
да продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с кръг от 
чуждестранни държави, регионални и 
международни организации и 
гражданското общество, за да се 
постигне положителна промяна по 
отношение на свободата на религията 
и убежденията; отново призовава 
Съвета и Комисията да подкрепят 
адекватно институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en
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Изменение 382
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във 
връзка със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие 
и дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от 
адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите – членки 
на ЕС, да повишат застъпничеството 
по отношение на свободата на 
мисълта, съвестта, религията или 
убежденията, включително свободата 
да се вярва или не, да се практикува 
или не, да започнат междурелигиозния 
диалог с държавите и представителите 
на гражданското общество и 
религиозните групи, за да 
предотвратяват на актове на насилие 
и дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; следователно вярва, че 
правото на отказ от вероизповедание 
и правото на атеизъм трябва да 
бъдат безусловно укрепени чрез 
междурелигиозни и междукултурни 
диалози; осъжда 
инструментализирането на въпроса 
за религията в много държави; 
призовава ЕС да продължи да изгражда 
съюзи и да засилва сътрудничеството с 
широк кръг от държави и регионални 
организации, за да се постигне 
положителна промяна за свободата на 
мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; отново призовава Съвета 
и Комисията да подкрепят адекватно 
институционалния мандат, капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС;

Or. en
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Изменение 383
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията и да 
започнат междурелигиозен и 
междукултурен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество, религиозните и 
неконфесионалните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС в съответствие 
с резолюцията на ЕП относно 
насоките на ЕС и мандата на 
специалния пратеник на ЕС по 
отношение на утвърждаването на 
свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 384
Фабио Масимо Касталдо
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Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията, включително правото на 
промяна или отказ от 
вероизповедание или убеждения, 
както и правото да не се изповядва 
никаква религия, и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 385
Марк Тарабела, Мария Арена

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 24. настоятелно призовава 
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Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите 
и представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от 
адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат диалог с 
църквите и религиозните сдружения 
или общности и с философските и 
нерелигиозните организации с цел 
предотвратяване на всякакви актове на 
насилие и дискриминация, срещу лица, 
насочени към ограничаване свободата 
на мисълта, на съвестта, на религията 
или на убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от подкрепа, 
в постоянно сътрудничество с 
религиозните и философските 
организации, за капацитета и 
задълженията на специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС;

Or. fr

Изменение 386
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
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дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава държавите 
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; 
припомня на Съвета и Комисията 
необходимостта от адекватна подкрепа 
за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 387
Петер ван Дален

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; във връзка с това 
призовава Съвета и Комисията да 
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адекватна подкрепа за 
институционалния мандат, капацитета 
и задълженията на специалния 
пратеник за утвърждаването на 
свободата на религията и убежденията 
извън ЕС;

засилят институционалния мандат на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС и да разширят 
наличния за тази работа капацитет 
и свързаните с нея задължения;

Or. nl

Изменение 388
Берт-Ян Ройсен

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

24. подчертава, че свободата на 
религията и убежденията трябва да 
бъде гарантирана по целия свят и 
безусловно опазвана; настоятелно 
призовава Комисията, ЕСВД и 
държавите членки да засилят 
застъпничеството във връзка със 
свободата на религията и убежденията и 
да започнат междурелигиозен диалог с 
държавите и представителите на 
гражданското общество и религиозните 
групи с цел предотвратяване на актове 
на насилие и дискриминация срещу 
лица въз основа на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията; призовава 
ЕС да продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en
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Изменение 389
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на мисълта, на 
съвестта, на религията и убежденията 
и да започнат диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. fr

Изменение 390
Желяна Зовко

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 24. настоятелно призовава 
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Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва 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 такива групи са 
най-уязвими; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 391
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
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на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; изразява съжаление 
относно законите срещу промяна на 
вероизповеданието и законите срещу 
богохулството, които всъщност 
ограничават и дори лишават 
религиозните малцинства и 
атеистите от свободата на религия 
или убеждения; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

Or. en

Изменение 392
Карол Карски, Елжбета Крук, Чарли Веймерс, Валдемар Томашевски, Анна 
Фотига, Ришард Чарнецки

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
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засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС; подчертава 
необходимостта да се обърне 
специално внимание на положението 
на преследваните християни по 
света, които формират по-голямата 
част от религиозните групи, 
изправени пред дискриминация, 
насилие и смърт;

Or. en

Изменение 393
Изабел Визелер-Лима

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 

24. настоятелно призовава 
Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да засилят застъпничеството във връзка 
със свободата на религията и 
убежденията и да започнат 
междурелигиозен диалог с държавите и 
представителите на гражданското 
общество и религиозните групи с цел 
предотвратяване на актове на насилие и 
дискриминация срещу лица въз основа 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията; призовава ЕС да 
продължи да изгражда съюзи и да 
засилва сътрудничеството с широк кръг 
от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна 
във връзка със свободата на религията и 
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убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС;

убежденията; припомня на Съвета и 
Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на 
специалния пратеник за утвърждаването 
на свободата на религията и 
убежденията извън ЕС, като се удължи 
срокът на мандата на многогодишен 
и се установи сътрудничество с 
всички съответни институции на 
ЕС; подкрепя напълно практиката на 
ЕС да поема инициативата по 
отношение на тематичните 
резолюции относно Съвета на ООН 
по правата на човека и Общото 
събрание на ООН по свободата на 
религията и убежденията;

Or. en

Изменение 394
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино, Начо Санчес 
Амор

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. изразява дълбоко безпокойство 
относно факта, че някои държави 
наказват богохулството, промяната 
на вероизповеданието или 
вероотстъпничеството, в това число 
и относно смъртното наказание; 
подчертава, че правото на свобода на 
религията и убежденията включва 
правото да не се вярва, правото да се 
възприемат теистични, 
нетеистични, агностични или 
атеистични възгледи и правото на 
вероотстъпничество;

Or. en
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Изменение 395
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. признава, че избирането на 
техните собствени лидери, без 
никаква намеса от държавата и в 
съответствие с правото на свобода 
на мисълта, съвестта, религията или 
убежденията, е право на 
религиозните общности и групи;

Or. en

Изменение 396
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. приканва специалния пратеник 
за утвърждаването на свободата на 
религията и убежденията извън ЕС 
да приветства всички усилия за 
спиране на дискриминацията на 
национална основа срещу катарските 
поклонници, които не могат да 
практикуват годишното поклонение 
хадж, заради продължаващата криза 
в Съвета за сътрудничество на 
арабските държави от Персийския 
залив;

Or. en

Изменение 397
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор
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Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. отбелязва със загриженост, че 
християните представляват най-
голямото преследвано религиозно 
малцинство в света; призовава 
Комисията да окаже помощ на 
преследваните християнски 
общности в нужда по света;

Or. en

Изменение 398
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. обръща внимание на 
защитаването на най-голямото 
преследвано религиозно малцинство в 
света – християните – както и на 
това, че преследването на 
християните достига равнища, 
близки до геноцид;

Or. en

Изменение 399
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. обръща специално внимание на 



PE642.989v01-00 124/190 AM\1191416BG.docx

BG

преследването на християните в 
Близкия изток и Африка, като 
отбелязва, че според доклад, поръчан 
неотдавна от държавния секретар на 
Обединеното кралство, Джереми 
Хънт, преобладаващата част (80%) 
от преследваните религиозни вярващи 
са християни; изразява още повече 
загриженост, че докато преди един 
век християните са били 20% от 
населението в Близкия изток и 
Северна Африка, то сега този брой е 
спаднал до по-малко от 4%“;

Or. en

Изменение 400
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Пиерфранческо Майорино

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. припомня, че принципът за 
разделение на църквата и държавата 
е основен конституционен принцип в 
света и в Европа;

Or. en

Изменение 401
Бернар Гета, Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Подзаглавие 10a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Свобода на печата и право на 
информация

Or. en
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Изменение 402
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24а. Свобода на изразяване на 
мнение и свободата на медиите
припомня, че свободата на изразяване 
на мнение и свободата на медиите 
насърчават изграждането на култура 
на плурализъм и са съществени 
елементи на основите на 
демократично общество и че 
журналистите следва да бъдат 
свободни да упражняват своята 
професия, без да се страхуват от 
преследвания или лишаване от 
свобода; настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да засилят 
наблюдението на всички видове 
ограничения на свободата на 
изразяване на мнение в интернет или 
извън него и на медиите в трети 
държави, системно да осъждат 
такива ограничения и да използват 
всички налични дипломатически 
средства и инструменти за отмяна 
на подобни ограничения; осъжда 
блокирането на медийни уебсайтове 
както и блокирането или 
ограничаването на достъпа до 
приложения за изпращане на 
съобщения онлайн и нарушенията на 
правата на човека, лишаването от 
свобода и смъртта на множество 
журналисти и блогъри през 2018 г., и 
призовава Съюза да положи всички 
усилия, за да ги защити; подчертава, 
че е важно да се осъжда и да се води 
борба срещу езика на омразата и 
подбуждането към насилие в 
интернет и извън него, които 
представляват пряка заплаха за 
принципите на правовата държава;
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Or. fr

Изменение 403
Бернар Гета, Кристоф Грюдлер, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. настоятелно призовава СПЕС 
да обърне специално внимание на 
защитата на свободата, 
независимостта и плурализма на 
медиите по света; подкрепя 
инициативите, които способстват за 
разграничаването на фалшивите 
новини и пропагандната 
дезинформация от информацията, 
събрана в резултат на действителни 
и независими журналистически 
усилия, като например инициативата 
за доверие към журналистиката; 
призовава институциите на ЕС и 
държавите – членки на ЕС, да осъдят 
всякакви средства на физическо или 
съдебно сплашване, които се 
използват против журналисти в 
опит да бъдат принудени да мълчат;

Or. en

Изменение 404
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. осъжда факта, че заплахите за 
свободата на информацията са 
продължили през 2018 г. и че според 
годишния доклад на „Репортери без 
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граници“ 80 журналисти са били 
убити, 348 са били лишени от свобода 
и 60 са били отвлечени; припомня 
значението на свободата на 
изразяване както онлайн, така и 
офлайн, тъй като тя насърчава 
култура на плурализъм; категорично 
осъжда заплахите, сплашването и 
атаките срещу журналисти, 
независими медии, блогъри и лица, 
подаващи сигнали за нередности, 
както и словото на омразата, 
законите за клеветата и 
подбуждането на насилие, тъй като 
те представляват заплаха за 
върховенството на закона и за 
ценностите, присъщи на правата на 
човека; припомня, че свободата на 
изразяване е една от основите на 
всяко демократично общество и 
може да бъде ограничавана само по 
извънредни причини, като се отделя 
специално внимание на принципите 
на необходимост и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 405
Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Подзаглавие 11a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Изтезания и други форми на 
малтретиране

Or. en

Изменение 406
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс
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Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24a. изразява съжаление, че 
изтезанията, нечовешкото или 
унизителното отнасяне и смъртното 
наказание продължават да се 
извършват в много страни в целия 
свят, призовава ЕС да активизира 
усилията си за изкореняването на 
тези практики; приветства 
създаването на Координационна група 
на ЕС за борба с изтезанията през 
2017 г.; във връзка с това приветства 
със своята законодателна резолюция 
от 29 ноември 2018 г. 
актуализирането на 
законодателството на ЕС относно 
търговията с някои стоки, които 
биха могли да се използват с цел 
изпълнение на смъртно наказание, 
изтезания или други форми на 
нечовешко отнасяне или наказание; 
подчертава, че организацията 
Amnesty International е отчела спад на 
екзекуциите с 31% в световен мащаб в 
сравнение с 2017 г.; призовава 
държавите, които все още не са 
направили това, да наложат 
незабавно мораториум върху 
смъртното наказание като стъпка 
към неговото премахване;

Or. en

Изменение 407
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 24a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

24a. счита, че е повод за дълбоко 
съжаление, че изтезанията, 
нечовешкото или унизителното 
отнасяне и смъртното наказание 
продължават да се извършват в много 
страни в целия свят, и призовава ЕС 
да увеличи усилията си за 
изкореняването на тези практики; 
призовава държавите, които все още 
не са направили това, да наложат 
незабавно мораториум върху 
смъртното наказание като стъпка 
към неговото премахване; счита, че е 
абсолютно необходимо да се води 
борба с всички форми на изтезание и 
малтретиране, включително 
психологическо изтезание, на 
задържаните лица и да се полагат 
повече усилия за гарантиране на 
спазването на международното право 
в тази област, както и да се 
гарантират компенсации за 
жертвите;

Or. en

Изменение 408
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. припомня, че през 2018 г. са 
били извършени най-малко 690 
екзекуции в 20 държави, което 
представлява спад с 31% в сравнение с 
2017 г.; изразява загриженост 
относно броя на присъдите и 
екзекуциите по причини, които не 
отговарят на определението за 
тежки престъпления, което 
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противоречи на международното 
право; призовава държавите, които 
все още не са направили това, да 
наложат незабавно мораториум 
върху смъртното наказание с цел 
неговото премахване и призовава ЕС и 
неговите държави членки да бъдат 
особено бдителни по отношение на 
държавите, които заплашват да 
възстановят смъртното наказание 
юридически или фактически;

Or. en

Изменение 409
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 24в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24в. осъжда използването на 
изтезания, на нечовешко или 
унизително отнасяне и на смъртното 
наказание в много държави; счита, че 
в редица държави условията в 
затворите и състоянието на 
затворите са изключително 
обезпокоителни; счита, че е 
абсолютно необходимо да се води 
борба с всички форми на изтезание и 
малтретиране, включително 
психологическо изтезание, на 
задържаните лица и да се полагат 
повече усилия за спазването на 
международното право в тази 
област; припомня, че отказът да се 
позволява на затворниците да имат 
достъп до здравни грижи и лекарства, 
особено за заболявания като хепатит 
и ХИВ, представлява малтретиране 
или дори изтезание и може да бъде 
подпомагане на изпаднали в беда лица;

Or. en
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Изменение 410
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 24б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. счита, че в доста държави 
условията на задържане, в това число 
достъпът до здравни грижи и 
лекарства, са изключително 
обезпокоителни; счита, че е 
абсолютно необходимо да се води 
борба с всички форми на физическо и 
психологическо изтезание и 
малтретиране на задържаните лица 
и да се полагат повече усилия за 
гарантиране на спазването на 
международното право в тази 
област, както и да се гарантират 
компенсации за жертвите;

Or. en

Изменение 411
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Начо Санчес Амор

Предложение за резолюция
Параграф 24в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24в. приветства преразгледаната 
политика на ЕС към трети страни 
по отношение на изтезанията и други 
форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание; 
призовава държавите – членки на ЕС, 
във всички действия и политики да 
бъдат включени защитни мерки 
срещу изтезанията и другите форми 
на малтретиране;
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Or. en

Изменение 412
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 24г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12г. подчертава значението на 
последващото укрепване на 
сътрудничеството с механизмите на 
ООН, регионалните органи и 
съответните участници, като 
например Международния 
наказателен съд, както и 
организациите на гражданското 
общество и защитниците на правата 
на човека, във връзка с борбата срещу 
изтезанията и другите форми на 
малтретиране;

Or. en

Изменение 413
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия, Рафаел Глюксман

Предложение за резолюция
Параграф 24д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24д. призовава държавите – членки 
на ЕС, незабавно да сложат край на 
глобалната търговия със стоки, 
използвани за изтезания и за смъртно 
наказание;

Or. en

Изменение 414
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино
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Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека и околната среда; 
подчертава необходимостта от 
създаване на инструмент за регулиране, 
в рамките на международното право в 
областта на правата на човека, на 
дейностите на транснационалните 
корпорации и други дружества; 
подчертава, че много европейски 
предприятия са свързани с тежки 
нарушения на правата на човека и с 
разрушаване на околната среда, като 
например принудителен и детски 
труд, разграбване на земи и токсично 
замърсяване; призовава Комисията да 
постигне напредък със законодателно 
предложение относно 
корпоративната отговорност за 
спазване на правата на човека и 
дължимата грижа за околната среда, 
за да се предотвратят нарушения в 
тяхната дейност в световен мащаб, 
както и да подобри достъпа до 
правосъдие за жертвите; припомня на 
всички държави да прилагат 
ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека и призовава 
държавите – членки на ЕС, които все 
още не са приели национални планове 
за действие относно бизнес правата, да 
направят това възможно най-скоро; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да подкрепят по 
конструктивен начин 
разработването на обвързващия 
инструмент на ООН за 
транснационалните корпорации и 
други стопански предприятия по 
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отношение на правата на човека и 
счита, че това е необходима стъпка 
към утвърждаването и защитата на 
правата на човека;

Or. en

Изменение 415
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA
Хейди Хаутала

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
обвързващ механизъм на ЕС, за да се 
гарантира спазването от страна на 
тези дружества, както и от 
създаване на инструмент за регулиране, 
в рамките на международното право в 
областта на правата на човека, на 
дейностите на транснационалните 
корпорации и други дружества; в това 
отношение отново призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
участват конструктивно в работата 
на междуправителствената 
работната група на ООН относно 
транснационалните корпорации и 
други стопански предприятия; 
подчертава решаващото значение за 
всички държави, включително 
държавите – членки на ЕС, на 
пълното прилагане на ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека, особено по отношение на 
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третия стълб относно достъпа до 
правни средства за защита; призовава 
държавите – членки на ЕС, които все 
още не са приели национални планове 
за действие относно бизнес правата, да 
направят това възможно най-скоро; 
призовава Комисията да създаде 
междуинституционална работна 
група по въпросите на бизнеса и 
правата на човека и да обмисли 
инициатива на равнището на ЕС 
относно задължението за полагане на 
дължима грижа;

Or. en

Изменение 416
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; припомня 
отговорността на предприятията за 
гарантиране на това техните 
дейности и вериги на доставки да не 
са замесени в нарушения на правата 
на човека, в това число правата, 
свързани с околната среда, правата на 
местното население и трудовите 
права, както и в заплахи и нападения 
срещу защитници на правата на 
човека; подчертава необходимостта от 
създаване на международно обвързващ 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
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дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 417
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
обвързващ инструмент за регулиране, в 
рамките на международното право в 
областта на правата на човека, на 
дейностите на транснационалните 
корпорации и други дружества; 
припомня на всички държави да 
прилагат ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека и 
призовава държавите – членки на ЕС, 
които все още не са приели национални 
планове за действие относно бизнес 
правата, да направят това възможно 
най-скоро;

Or. en
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Изменение 418
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро; призовава 
частния сектор, по-конкретно в 
лицето на финансови, 
застрахователни и транспортни 
дружества, да предлага своите услуги 
на хуманитарни работници, 
извършващи дейности по 
подпомагане, включително на 
територии с наложени санкции от 
ЕС, при пълно спазване на 
освобождаванията по хуманитарни 
причини и изключенията, предвидени 
в законодателството на ЕС;

Or. en

Изменение 419
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс
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Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро;

25. потвърждава, че дейностите на 
всички дружества, независимо дали 
осъществяват дейност на национално 
или трансгранично равнище, трябва да 
бъдат в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; подчертава 
необходимостта от създаване на 
инструмент за регулиране, в рамките на 
международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други 
дружества; припомня на всички 
държави да прилагат ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека и призовава държавите – 
членки на ЕС, които все още не са 
приели национални планове за действие 
относно бизнес правата, да направят 
това възможно най-скоро; подчертава 
необходимостта да се подобри 
достъпът до средства за съдебна 
защита за жертвите на 
корпоративни злоупотреби;

Or. en

Изменение 420
Бетина Волат

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. призовава Комисията да 
представи законодателно 
предложение за спазване на 
задълженията за прозрачност и 
дължима грижа по отношение на 
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правата на човека и опазването на 
околната среда, като от 
предприятията се изисква да 
зачитат правата на човека и 
околната среда в своите глобални 
вериги за създаване на стойност и 
дейности; подчертава, че 
пострадалите от нарушения на 
предприятията следва да получат по-
лесен достъп до правни средства за 
защита пред съд чрез ново 
законодателство; отбелязва, че е 
необходимо задължително 
законодателство на ЕС, за да се 
гарантира защита на отделните 
лица, общности, работници и 
защитници на правата на човека и 
техните представители, както и 
опазване на околната среда;

Or. de

Изменение 421
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. подчертава, че напредъкът в 
областта на правата на човека и 
демократичните принципи, 
включително прилагането на 
клаузите в международните 
споразумения за обвързване с условия 
относно правата на човека, трябва да 
бъде подкрепен от всички политики 
на ЕС, които имат външно 
измерение, включително търговската 
политика;

Or. en
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Изменение 422
Изабел Визелер-Лима

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. потвърждава при това отново 
колко е важно да се насърчава 
корпоративната социална 
отговорност и колко е важно 
европейските предприятия да играят 
водеща роля за насърчаването на 
международните стандарти относно 
бизнеса и правата на човека; 
подчертава, че сътрудничеството 
между правозащитните и бизнес 
организациите оправомощава 
местните действащи лица и 
насърчава гражданското общество;

Or. en

Изменение 423
Бетина Волат

Предложение за резолюция
Параграф 25б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25б. призовава за въвеждане на 
система за задължително 
обезщетяване в контекста на 
икономическите или търговските 
дейности на предприятия, при които 
се нарушават основни права на 
човека;

Or. de

Изменение 424
Бетина Волат
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Предложение за резолюция
Параграф 25в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25в. подчертава, че комплексният 
анализ на правата на човека следва да 
се извършва текущо и на възможно 
най-ранен етап и непременно при 
започване на нова стопанска дейност, 
тъй като с разширяването на 
стопанските дейности на дадено 
предприятие и промените в 
оперативната среда могат да се 
променят и рисковете за правата на 
човека. Например рисковете за 
правата на човека могат да се 
увеличат или да намалеят още при 
изготвянето на договори и други 
споразумения или могат да бъдат 
избегнати в хода на сливания или 
придобивания;

Or. de

Изменение 425
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. призовава ЕС да гарантира, че в 
диалога си с трети държави, особено 
тези, които са засегнати от големи 
проекти, и по-конкретно, където те 
са финансирани от инвеститори, 
банки или програми за помощ на ЕС, 
органите разполагат с или създават 
ясна и обвързваща регулаторна рамка, 
в която частните военни и 
охранителни дружества трябва да 
работят, и където изпълнението 
редовно и прозрачно се наблюдава, 
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включително в сътрудничество с 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 426
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 25б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25б. призовава да се гарантира, че 
правото на социален протест и 
правото на мирни събрания се 
зачитат в контекста на 
противопоставянето на големи 
икономически проекти; осъжда всяка 
форма на ограничения и гарантира, че 
в държавите, с които се поддържат 
търговски отношения, сериозни 
злоупотреби на полицията не се 
повтарят или продължават, а закони, 
ограничаващи или премахващи тези 
права, не се одобряват или прилагат;

Or. en

Изменение 427
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. призовава Европейската 
инвестиционна банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие да 
гарантират, че насърчителите 
напълно се съобразяват с 
отговорностите за участие на 
заинтересованите страни, така че да 
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има ползотворно обществено участие 
и консултации в процесите на 
планиране, оценка и мониторинг, 
както и да засилят своя мониторинг 
на всички проекти, които 
финансират, да интегрират тези 
разходи в планирането на своите 
дейности от началото на цикъла на 
проекта, както и да включат санкции 
в клиентските договори в случай на 
неспазване или незачитане на тези 
гаранции; призовава ЕС да следи по-
отблизо чрез ЕИБ и ЕБВР 
дейностите, финансирани от ЕС, за 
спазване на правата на човека, както 
и да гарантира пълна отчетност за 
нарушения;

Or. en

Изменение 428
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 25в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25в. призовава Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) да се 
увери, че са предвидени стабилни 
гаранции, за да се гарантира, че 
насърчителите напълно се 
съобразяват с отговорностите за 
участие на заинтересованите страни, 
така че да има ползотворно 
обществено участие и консултации в 
процесите на планиране, оценка и 
мониторинг, както и да засили своя 
мониторинг на всички проекти, 
които финансира; да интегрира тези 
разходи в планирането на своите 
дейности от началото на цикъла на 
проекта, както и да включи санкции в 
клиентските договори в случай на 
неспазване или незачитане на тези 
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гаранции; призовава ЕС да следи по-
отблизо дейностите, финансирани 
от ЕИБ, за спазване на правата на 
човека, както и да гарантира пълна 
отчетност за нарушения;

Or. en

Изменение 429
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 25a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25a. призовава Комисията да 
създаде, в сътрудничество с ЕСВД, 
рамка за годишно отчитане от 
страна на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) относно 
нейните операции извън ЕС, що се 
отнася до спазването на общите 
принципи, ръководещи външната 
дейност на Съюза, както е посочено в 
член 21 от ДЕС и Стратегическата 
рамка и Плана за действие на ЕС 
относно правата на човека и 
демокрацията; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира, 
че проектите, подкрепени от ЕИБ, 
съответстват на политиката на ЕС 
и на ангажиментите в областта на 
правата на човека, както и че са 
налице механизми за отчетност за 
физическите лица, за да могат да 
повдигат случаи на нарушения, 
свързани с дейностите на ЕИБ; 
призовава ЕИБ да продължи да 
работи за прерастването на своята 
политика относно социалните 
стандарти в политика за правата на 
човека в областта на банковата 
дейност; призовава за включването на 
показателите за правата на човека в 
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изготвяните от нея оценки на 
проектите;

Or. en

Изменение 430
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата 
за преференции ОСП + като средство 
за стимулиране на ефективното 
прилагане на 27-те основни 
международни конвенции относно 
правата на човека и трудовите 
стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване 
на основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за 
устойчив напредък, особено в 
развиващите се страни;

заличава се

Or. en

Изменение 431
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 

26. заявява отново своята 
подкрепа за системното въвеждане 
на клаузи за правата на човека в 
международните споразумения 
между ЕС и трети държави, в т.ч. 
търговските и инвестиционните 
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световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни;

споразумения; призовава Комисията 
да следи систематично за 
прилагането на тези клаузи и да 
представя на Парламента редовно 
доклади относно спазването на 
правата на човека от страна на 
държавите партньори; оценява 
положително схемата за преференции 
ОСП + като средство за стимулиране на 
ефективното прилагане на 27-те 
основни международни конвенции 
относно правата на човека и трудовите 
стандарти; потвърждава, че световните 
вериги за създаване на стойност 
допринасят за повишаване на основните 
международни трудови, екологични и 
социални стандарти и представляват 
възможност за устойчив напредък, 
особено в развиващите се страни;

Or. fr

Изменение 432
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване 
на основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за 
устойчив напредък, особено в 
развиващите се страни;

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; отбелязва, че 
укрепените и ефективни механизми 
за мониторинг може да засилят 
потенциала за влияние на схемите за 
търговски преференции в отговор на 
нарушения на правата на човека; 
използва случая с преразглеждането 
на регламента, за да оцени по-добре 
влиянието на общата схема от 
преференции (ОСП) върху правата на 
човека и да заздрави връзката между 
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предоставянето на търговски 
преференции и нарушенията на 
правата на човека, които се срещат в 
конкретни сектори или в части от 
веригите за доставки;

Or. en

Изменение 433
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни;

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
държави и в държавите, които са в 
повишен риск заради изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 434
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
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стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни;

стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
държави и в държавите, които са в 
повишен риск заради изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 435
Петер ван Дален

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни;

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни; подчертава, че държавите 
извън ЕС, които са бенефициери по 
програмата ОСП +, трябва да 
постигат напредък във връзка с 
всички права на човека, в това число и 
във връзка със свободата на 
религията, и не трябва просто да 
предполагат, че ОСП + ще бъде 
продължавана на практика 
автоматично;
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Or. nl

Изменение 436
Урмас Пает

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни;

26. оценява положително схемата за 
преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане 
на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и 
трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на 
стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, 
екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив 
напредък, особено в развиващите се 
страни; призовава Комисията да 
преразгледа и да извършва по-добър 
мониторинг на схемите ОСП+, за да 
гарантира спазването на 
стандартите за правата на човека 
от държавите бенефициери;

Or. en

Изменение 437
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. подчертава неуспеха на 
въвеждането на клаузи за правата на 
човека в споразуменията за свободна 
търговия с трети държави, тъй като 
тези споразумения дори са довели до 



PE642.989v01-00 150/190 AM\1191416BG.docx

BG

нарушаването на основни 
икономически и социални права, по-
конкретно до обедняването на 
засегнатото население и до 
монополизирането на ресурсите от 
страна на транснационални 
корпорации; счита също така, че 
механизмите за предварителен 
контрол, които са необходими преди 
сключването на рамково споразумение 
и обуславят това сключване като 
основна характеристика на 
споразумението, както и 
последващите механизми за контрол, 
които показват конкретни 
нарушения на споменатите клаузи до 
прекратяване на споразумението; 
счита че, освен тези клаузи, е 
необходимо да бъдат създадени нови 
форми на сътрудничество, които да 
позволяват икономическото и 
социалното развитие на трети 
държави в зависимост от нуждите 
на хората;

Or. en

Изменение 438
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 26a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. приветства създаването на 
независим канадски омбудсман за 
отговорно предприемачество с 
правомощия да разследва твърдения 
за нарушения на правата на човека, 
свързани с канадската корпоративна 
дейност в чужбина; призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
обмислят възможността да 
последват тази окуражаваща 
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инициатива;

Or. en

Изменение 439
Мария Сорая Родригес Рамос, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма;

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително 
дезинформация, масово наблюдение, 
фалшиви новини, слово на омразата, 
организирани от държавата 
ограничения и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма;

Or. en

Изменение 440
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA
Хейди Хаутала

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. подчертава значението на 27. подчертава значението на 
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разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма;

разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, дезинформация и 
злоупотреба с използването на 
изкуствен интелект, още повече 
подчертава конкретната заплаха, 
която тези технологии 
представляват за защитниците на 
правата на човека, относно 
контролиране, ограничаване и 
подкопаване на техните дейности, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека, по-
конкретно правото на 
неприкосновеност на личния живот, 
и други легитимни съображения, като 
например сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма; призовава ЕС и 
държавите членки да гарантират 
пълна надлежна проверка на правата 
на човека и коректно проучване на 
износа на европейски технологии за 
наблюдение и техническа помощ; 
призовава ЕС и държавите членки да 
установят отношения с 
правителствата на трети държави, 
за да сложат край на репресивните 
законодателни практики и 
законодателство по отношение на 
киберсигурността и борбата с 
тероризма;

Or. en

Изменение 441
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 27
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Предложение за резолюция Изменение

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма;

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма; изразява загриженост 
относно непрекъснато нарастващото 
използване на някои технологии за 
кибернаблюдение с двойна употреба 
срещу активисти правозащитници, 
журналисти и политически 
опоненти; във връзка с това припомня 
Регламент (ЕО) № 428/2009 за 
въвеждане режим за контрол на тези 
изделия с двойна употреба и 
необходимостта от ежегодна 
актуализация на приложение I от 
него, което се отнася за списъка на 
контролираните изделия;

Or. fr

Изменение 442
Чарли Веймерс

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 

27. подчертава значението на 
разработването на стратегия на ЕС за 
въвеждане на нови технологии в услуга 
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на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма;

на хората, като например изкуствен 
интелект, и за справяне с потенциалната 
заплаха от новите технологии за правата 
на човека, включително масово 
наблюдение, фалшиви новини, 
дезинформация и злоупотреба с 
използването на изкуствен интелект, 
както и за постигане на правилния 
баланс между правата на човека и други 
легитимни съображения, като например 
сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и 
екстремизма; отново изтъква 
значението на свободата на 
изразяване както онлайн, така и 
офлайн, тъй като тя насърчава 
култура на плурализъм; подчертава, 
че всяко ограничаване на тази свобода 
онлайн или офлайн, като 
премахването на онлайн съдържание, 
трябва да бъде изключение, 
предвидено от закона и постановено 
от юрисдикция;

Or. en

Изменение 443
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. призовава ЕС и държавите – 
членки на ЕС, да гарантират пълна 
надлежна проверка на правата на 
човека и коректно проучване на 
износа на европейски технологии за 
наблюдение и техническа помощ; 
призовава ЕС и държавите – членки 
на ЕС, да установят отношения с 
правителствата на трети държави, 
за да сложат край на репресивните 
законодателни практики и 
законодателство по отношение на 
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киберсигурността и борбата с 
тероризма; изразява загриженост 
обаче относно разпространението на 
споразумения за съдебно и полицейско 
сътрудничество с държави, които не 
зачитат правата на човека;

Or. en

Изменение 444
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. призовава ЕС и държавите – 
членки на ЕС, да гарантират пълна 
надлежна проверка на правата на 
човека и коректно проучване на 
износа на европейски технологии за 
наблюдение и техническа помощ; 
призовава ЕС и държавите членки да 
установят отношения с 
правителствата на трети държави, 
за да сложат край на репресивните 
законодателни практики и 
законодателство по отношение на 
киберсигурността и борбата с 
тероризма;

Or. en

Изменение 445
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. изразява загриженост за 
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нарастващата употреба на цифрово 
наблюдение с цел заплашване, 
сплашване и нападение на защитници 
на правата на човека, журналисти и 
адвокати, наред с други;

Or. en

Изменение 446
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. припомня своята резолюция от 
27 февруари 2014 г. относно 
използването на въоръжени 
безпилотни летателни апарати; 
изразява дълбокото си безпокойство, 
предизвикано от използването на 
въоръжени безпилотни летателни 
апарати извън международната 
правна рамка; призовава ЕС спешно да 
разработи правно обвързваща рамка 
за използването на въоръжени 
безпилотни летателни апарати, за да 
гарантира, че държавите членки, в 
съответствие със своите правни 
задължения, не извършват незаконни 
целенасочени убийства или не 
улесняват такива убийства от 
страна на други държави; освен това 
призовава Комисията надлежно да 
информира Парламента относно 
използването на средства на ЕС за 
всички проекти в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност, свързани с 
производството на безпилотни 
летателни апарати; призовава за 
извършването на оценки на 
въздействието в областта на 
правата на човека по отношение на 
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бъдещи проекти за разработване на 
безпилотни летателни апарати; 
настоятелно призовава върховния 
представител/заместник-
председателя да забрани 
разработването, производството и 
използването на изцяло автономни 
оръжия, позволяващи 
осъществяването на нападения без 
човешка намеса;

Or. en

Изменение 447
Тудор Чуходару

Предложение за резолюция
Параграф 27a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. подчертава необходимостта 
от ефективно цифрово 
сътрудничество между 
правителствата, частния сектор, 
гражданското общество, 
академичната и техническата 
общност, социалните партньори и 
други заинтересовани страни, за да се 
гарантира сигурно и приобщаващо 
цифрово бъдеще за всички съгласно 
международното законодателство в 
областта на правата на човека и в 
строго съответствие с разпоредбите 
и мерките на ООН в областта на 
сигурността, технологиите, 
устойчивото развитие и 
дипломацията;

Or. ro
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Изменение 448
Никола Бе, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и 
бежанците трябва да върви ръка за 
ръка с изпълнението на Програмата 
на ООН до 2030 г., както е посочено в 
целите за стратегическо развитие, 
както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се 
страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, които водят до силно 
дестабилизиране в държавите на 
пристигане, като например ислямски 
тероризъм, войни, конфликти, 
преследване, мрежи за незаконна 
миграция, трафик, контрабанда и 
изменение на климата; призовава за 
разглеждане на външното измерение на 
кризата с бежанците, включително чрез 
намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави;

Or. en

Изменение 449
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
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действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и 
бежанците трябва да върви ръка за 
ръка с изпълнението на Програмата 
на ООН до 2030 г., както е посочено в 
целите за стратегическо развитие, 
както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се 
страни;

действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци; призовава за разглеждане на 
външното измерение на 
миграционната криза, включително 
чрез намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави;

Or. en

Изменение 450
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на 
климата; призовава за разглеждане на 
външното измерение на кризата с 
бежанците, включително чрез 
намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
истински стъпки в съответствие с 
Глобалния пакт за бежанците;
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сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави; 
настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и 
бежанците трябва да върви ръка за 
ръка с изпълнението на Програмата 
на ООН до 2030 г., както е посочено в 
целите за стратегическо развитие, 
както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се 
страни;

а) да се облекчи натискът върху 
държавите и общностите домакини;
б) да се увеличи 
самостоятелността на бежанците;
в) да се разшири достъпът до 
решения за трети държави;
г) да се окаже подкрепа за 
условията в държавите на произход 
за безопасно и достойно завръщане;
д) призовава ЕС и неговите 
държави членки да увеличат 
хуманитарната подкрепа за 
принудително разселените;
е) призовава ЕС и неговите 
държави членки да окажат подкрепа 
на общностите домакини за бежанци 
извън стандартните програми за 
развитие;

Or. en

Изменение 451
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 28. подчертава неотложната 
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необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на 
външното измерение на кризата с 
бежанците, включително чрез 
намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави; настоява, че 
следователно прилагането на 
глобалните пактове в областта на 
миграцията и бежанците трябва да 
върви ръка за ръка с изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо 
развитие, както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни;

необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на причините 
за принудителната миграция, като 
например войни, конфликти, 
преследване, трафик, контрабанда и 
изменение на климата; призовава за 
намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави; счита, че 
спазването на международното 
законодателство за бежанците и в 
областта на правата на човека е 
основен елемент на 
сътрудничеството с трети държави; 
настоява, че следователно прилагането 
на глобалните пактове в областта на 
миграцията и бежанците трябва да 
върви ръка за ръка с изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо 
развитие, както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни; 
призовава Съвета и Комисията да 
установят специфична координирана 
процедура за предоставяне на 
хуманитарни визи на лицата, 
търсещи убежище;

Or. en

Изменение 452
Желяна Зовко

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например граждански и 
задочни войни, междуетнически 
конфликти, преследване на 
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контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

политическа или религиозна основа, 
мрежи за незаконна миграция, трафик 
на хора, контрабанда и изменение на 
климата; призовава за разглеждане на 
външното измерение на кризата с 
бежанците, включително чрез намиране 
на устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

Or. en

Изменение 453
Херман Терч

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например тоталитарни 
режими, диктатури, тиранични 
държави, войни, конфликти, 
преследване, мрежи за незаконна 
миграция, трафик и контрабанда; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
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трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

Or. es

Изменение 454
Пиерфранческо Майорино, Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата, и 
бедността и да се създадат законни 
канали и пътища за миграция, и да се 
улесни доброволното завръщане, 
когато е възможно; поради това 
счита, че е важно ресурсите за 
развитието и сътрудничеството да 
не се отклоняват от тези цели, за да 
бъдат насочвани към блокиране и 
контрол на границите, без 
действителни гаранции за пълно 
зачитане на човешките права. Ето 
защо призовава външното измерение на 
кризата с бежанците да бъде разгледано 
чрез намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави. Настоява, 
че следователно прилагането на 
глобалните пактове в областта на 
миграцията и бежанците трябва да 
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върви ръка за ръка с изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо 
развитие, както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни;

Or. it

Изменение 455
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата и 
да се намерят дългосрочни решения, 
основани на зачитането на правата и 
достойнството на човека; призовава 
за разглеждане на външното измерение 
на кризата с бежанците, включително 
чрез намиране на устойчиви решения на 
конфликтите чрез изграждане на 
сътрудничество и партньорства със 
съответните трети държави; настоява, че 
следователно прилагането на 
глобалните пактове в областта на 
миграцията и бежанците трябва да 
върви ръка за ръка с изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо 
развитие, както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни; 
призовава ЕС и държавите членки да 
въведат пълна прозрачност относно 
средствата, предоставяни на трети 
държави за сътрудничество в 
областта на миграцията, и да 
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гарантират, че подобно 
сътрудничество не облагодетелства 
органите, участващи в нарушения на 
правата на човека;

Or. fr

Изменение 456
Шарл Гьоренс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства с трети държави, които 
спазват международното право за 
правата на човека и бежанците; 
подчертава значението на 
подпомагането на трети държави за 
подобряване на условията за правата 
на човека при тяхното управление на 
миграцията, по-специално държавите 
на произход и транзит; настоява, че 
следователно прилагането на 
глобалните пактове в областта на 
миграцията и бежанците трябва да 
върви ръка за ръка с изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо 
развитие, както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни;
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Or. en

Изменение 457
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда, икономическо 
неравенство и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни; 

Or. en

Изменение 458
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28
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Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с 
предоставянето на убежище, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и бежанците 
трябва да върви ръка за ръка с 
изпълнението на Програмата на ООН до 
2030 г., както е посочено в целите за 
стратегическо развитие, както и с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

Or. en

Изменение 459
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 

28. подчертава неотложната 
необходимост да се предприемат 
действия за отстраняване на 
първопричините за миграционните 
потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за 
незаконна миграция, трафик, 
контрабанда и изменение на климата; 
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призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; настоява, че следователно 
прилагането на глобалните пактове в 
областта на миграцията и 
бежанците трябва да върви ръка за 
ръка с изпълнението на Програмата на 
ООН до 2030 г., както е посочено в 
целите за стратегическо развитие, 
както и с увеличаването на 
инвестициите в развиващите се страни;

призовава за разглеждане на външното 
измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на 
устойчиви решения на конфликтите 
чрез изграждане на сътрудничество и 
партньорства със съответните трети 
държави; в този контекст признава 
относимостта на изпълнението на 
Програмата на ООН до 2030 г., както е 
посочено в целите за стратегическо за 
развитие, което върви ръка за ръка с 
увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

Or. en

Изменение 460
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. осъжда смъртните случаи в 
Средиземно море и отхвърля 
злоупотребите и нарушенията на 
правата на човека, чиито жертви 
стават бежанците и мигрантите; 
изразява съжаление, че някои дори са 
били върнати на границата или са 
били експулсирани на места, където 
животът им е бил в опасност, в 
нарушение на международното право, 
включително правото на убежище; 
осъжда затварянето на безопасни 
пристанища и нападенията срещу 
НПО, които помагат на тези лица, 
като например кампаниите за 
дискредитиране и все по-честото 
юридическо преследване;

Or. en
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Изменение 461
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. подчертава неотложната 
необходимост от разработване на по-
стабилни политики на равнището на 
ЕС за реакция по въпроси, свързани с 
мигрантите, бежанците и лицата, 
търсещи убежище, в съответствие с 
международното право в областта на 
правата на човека и човешкото 
достойнство; призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
гарантират хуманитарни коридори и 
да издават хуманитарни визи; 
подчертава, че хуманитарната 
помощ, по-конкретно в контекста на 
операции по търсене и спасяване, 
следва никога да не бъде 
криминализирана; приканва 
държавите – членки на ЕС, да 
одобрят преразглеждането на 
регламента от Дъблин и да 
насърчават законната миграция в 
истински дух на сътрудничество и 
справедливо споделяне на тежестта;

Or. en

Изменение 462
Мария Арена, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. подчертава, че основните 
международни договори в областта 
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на правата на човека признават 
правата на всички хора, включително 
на мигрантите и бежанците 
независимо от техния правен 
статут, и задължават държавите да 
ги защитават, включително основния 
принцип на забрана за връщане; 
настоятелно изисква от държавите 
членки и ЕС да осигурят спазването 
на правата на човека при 
управлението на миграцията; 
настоятелно призовава Комисията за 
разработване на подход към 
миграцията, основан на правата на 
човека, и за усъвършенстване на 
инструментите на ЕС, за да се 
забрани и възпре преследването на 
лица и организации на гражданското 
общество, които подпомагат 
мигрантите по хуманитарни 
причини;

Or. en

Изменение 463
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. призовава отново ЕС да 
гарантира, че всички споразумения за 
сътрудничество в областта на 
миграцията и за обратно приемане с 
държави извън ЕС са в строго 
съответствие с международното 
право в областта на правата на 
човека, правото за бежанците и 
морското право, по-специално с 
Конвенцията за статута на 
бежанците; настоява, че е 
необходимо да се включат механизми 
за предварителна оценка, както и 
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механизми за мониторинг, за да се 
оцени въздействието върху правата 
на човека на сътрудничеството с 
трети държави в областта на 
миграцията; в този контекст 
призовава ЕС да повиши 
прозрачността и да гарантира 
парламентарен контрол и 
демократичен надзор върху тези 
споразумения; подчертава 
необходимостта от отделяне на 
сътрудничеството за развитие от 
сътрудничеството в областта на 
обратното приемане или 
управлението на миграцията; 
настоява, че правата на човека 
трябва да бъдат включени и 
спазването им да бъде следено във 
всички дейности на Frontex и 
Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището;

Or. en

Изменение 464
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 28б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. призовава държавите членки да 
спазват принципа на забрана за 
връщане в държавите, където могат 
да бъдат застрашени животът и 
свободата на лицата; подчертава 
необходимостта да се създадат 
рамки за защита на мигрантите, по-
конкретно чрез отваряне на безопасни 
и легални маршрути за мигрантите и 
предоставяне на хуманитарни визи;

Or. en
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Изменение 465
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28a. призовава ЕС да използва 
партньорствата си с трети държави 
за спазване на международното право 
и гарантиране на зачитането на 
правата на човека с точно позоваване 
на случаи на вътрешно разселване, да 
повиши своята ангажираност в 
предотвратяването на конфликти, 
както и да подкрепи инициативата 
на ВКБООН за прекратяване на 
липсата на гражданство до 2024 г. в 
рамките на ЕС и извън него;

Or. en

Изменение 466
Мигел Урбан Креспо

Предложение за резолюция
Параграф 28в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28в. призовава ЕС и неговите 
държави членки да бъдат напълно 
прозрачни по отношение на 
предоставянето на средства от 
трети държави за сътрудничество в 
областта на миграцията и да 
гарантират, че подобно 
сътрудничество не облагодетелства 
пряко или косвено системите за 
сигурност и полицейските и 
правосъдните системи, участващи в 
нарушения на правата на човека; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да не включват средствата за 
прием на мигранти и бежанци или 
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политиките за контрол и връщане на 
мигранти в официалната помощ за 
развитие и във всички условия на 
помощ в тази област; по-специално 
осъжда условията на помощта, 
предоставена на някои държави чрез 
споразумения за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица, и 
увеличаването на преговорите в тази 
област; призовава за прекратяване на 
всички споразумения за обратно 
приемане и на всички свързани с тях 
преговори с държави, които не 
зачитат правата на човека;

Or. en

Изменение 467
Кристоф Грюдлер, Бернар Гета, Натали Лоазо

Предложение за резолюция
Параграф 28a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28а. Екологични и природни 
бедствия, и изменение на климата
подчертава, че според ООН до 2050 г. 
много хора ще бъдат разселени 
вследствие на изменения в околната 
среда; припомня задълженията и 
отговорностите на държавите и на 
другите администратори по 
отношение на смекчаване на 
въздействието от изменението на 
климата и предотвратяване на 
неблагоприятните последиците от 
него за правата на човека; оценява 
постоянството, с което 
международната общност насърчава 
обвързването на въпросите, свързани 
с екологичните и природните 
бедствия и с изменението на 
климата, с правата на човека;
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Or. fr

Изменение 468
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 28б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. изисква от ЕС да участва 
активно в разискванията относно 
понятието „разселени лица по 
причини, свързани с климата“, 
включително относно евентуалното 
правно определяне на това понятие в 
международното право или в друго 
правно обвързващо международно 
споразумение;

Or. en

Изменение 469
Сузана Чекарди, Анна Бонфриско, Марко Дзани, Тиери Мариани, Жером Ривиер, 
Як Мадисон, Ларс Патрик Берг, Харалд Вилимски

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на 

заличава се
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основните права и свободи; припомня, 
че придобитият опит и извлечените 
поуки от прехода към демокрация в 
рамките на политиките за 
разширяване и за съседство биха 
могли да допринесат по положителен 
начин за идентифицирането на най-
добри практики, които биха могли да 
бъдат използвани в подкрепа на 
процесите на демократизация по цял 
свят и за тяхното затвърждаване;

Or. en

Изменение 470
Никола Бе, Жером Ривиер, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на 
основните права и свободи; припомня, 
че придобитият опит и извлечените 
поуки от прехода към демокрация в 
рамките на политиките за разширяване 
и за съседство биха могли да 
допринесат по положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;
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Or. en

Изменение 471
Марко Дзани, Сузана Чекарди, Жером Ривиер, Анна Бонфриско, Тиери Мариани

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на 
основните права и свободи; припомня, 
че придобитият опит и извлечените 
поуки от прехода към демокрация в 
рамките на политиките за разширяване 
и за съседство биха могли да 
допринесат по положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. fr

Изменение 472
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 29
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Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека, политическите партии, 
независимите медии, парламентите и 
гражданското общество в усилията им 
за насърчаване на демократизацията; 
призовава за прозрачност в 
разпределянето на средства и 
мониторинга на използването на 
средствата за съответните 
дейности; отбелязва като положителен 
факт в този контекст непрекъснатата 
ангажираност на Европейския фонд за 
демокрация в рамките на източното и 
южното съседство на ЕС за насърчаване 
на демокрацията и зачитане на 
основните права и свободи; припомня, 
че придобитият опит и извлечените 
поуки от прехода към демокрация в 
рамките на политиките за разширяване 
и за съседство биха могли да 
допринесат по положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване; приветства 
обсъжданията от страна на Съвета 
на заключенията относно 
демокрацията като едно начало на 
актуализиране и засилване на подхода 
на ЕС за укрепване на демокрацията и 
призовава държавите – членки на ЕС, 
да набират средства за Европейския 
фонд за демокрация (ЕФД);

Or. en

Изменение 473
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино



PE642.989v01-00 178/190 AM\1191416BG.docx

BG

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека, политическите партии, 
независимите медии, парламентите и 
гражданското общество в усилията им 
за насърчаване на демократизацията; 
отбелязва като положителен факт в този 
контекст непрекъснатата ангажираност 
на Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване; приветства 
обсъжданията от страна на Съвета 
на заключенията относно 
демокрацията като едно начало на 
актуализиране и засилване на подхода 
на ЕС за укрепване на демокрацията;

Or. en

Изменение 474
Дьорд Хьолвени, Кинга Гал, Андреа Бочкор

Предложение за резолюция
Параграф 29
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Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията по начин, 
внимателен към контекста, като 
взема под внимание културния и 
националния произход на засегнатите 
трети държави с цел укрепване на 
диалога и партньорството; отбелязва 
като положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 475
Еманюел Морел

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
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институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; призовава за усилия 
за прозрачност при предоставянето 
на финансиране и за контрол на 
използването на средствата за 
съответните дейности; отбелязва 
като положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. fr

Изменение 476
Таня Файон, Мунир Сатури, Юте Гутеланд, Хилде Вотманс, Роберт Бедрон, Фабио 
Масимо Касталдо, Начо Санчес Амор, Мария Нойхл, Джулиано Пизапия, Дитмар 
Кьостер, Петрас Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; припомня, че 
правата на човека са основополагащ 
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непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

принцип на процесите на 
демократизация; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 477
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; припомня, че 
правата на човека са основополагащ 
принцип на процесите на 
демократизация; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
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политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 478
Мария Сорая Родригес Рамос, Ирен Толре, Шарл Гьоренс

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; припомня, че 
правата на човека са основополагащ 
принцип на процесите на 
демократизация, отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
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използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 479
Желяна Зовко

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на Западните Балкани и 
източното и южното съседство на ЕС за 
насърчаване на европейската 
интеграция, демокрацията и зачитане 
на основните права и свободи; 
припомня, че придобитият опит и 
извлечените поуки от прехода към 
демокрация в рамките на политиките за 
разширяване и за съседство биха могли 
да допринесат по положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 480
Карол Карски, Елжбета Крук, Валдемар Томашевски, Анна Фотига, Ришард 
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Чарнецки

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; призовава Съвета да 
обмисли възможността за 
разширяване на мандата на ЕФД и 
към държавите от Централна и 
Латинска Америка и за осигуряване на 
достатъчно средства за тази цел; 
припомня, че придобитият опит и 
извлечените поуки от прехода към 
демокрация в рамките на политиките за 
разширяване и за съседство биха могли 
да допринесат по положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

Or. en

Изменение 481
Фабио Масимо Касталдо

Предложение за резолюция
Параграф 29
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Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване; в това отношение 
подчертава ролята на образованието 
за правата на човека и 
демократизацията като основен 
инструмент за укрепване на тези 
ценности както в рамките на, така и 
извън Европейския съюз;

Or. en

Изменение 482
Андреа Коцолино, Джулиано Пизапия

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 

29. подчертава, че ЕС следва да 
продължава да подкрепя активно 
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демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване;

демократичните и ефективни 
институции за защита на правата на 
човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на 
демократизацията; отбелязва като 
положителен факт в този контекст 
непрекъснатата ангажираност на 
Европейския фонд за демокрация в 
рамките на източното и южното 
съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане на основните 
права и свободи; припомня, че 
придобитият опит и извлечените поуки 
от прехода към демокрация в рамките на 
политиките за разширяване и за 
съседство биха могли да допринесат по 
положителен начин за 
идентифицирането на най-добри 
практики, които биха могли да бъдат 
използвани в подкрепа на процесите на 
демократизация по цял свят и за тяхното 
затвърждаване; в това отношение 
подчертава ролята на образованието 
относно правата на човека и 
демократизацията като основен 
инструмент за укрепване на тези 
ценности както в рамките на, така и 
извън Европейския съюз;

Or. en

Изменение 483
Шарл Гьоренс, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Петрас 
Аущревичюс

Предложение за резолюция
Параграф 29a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29a. призовава ЕС да разработи 
политическа рамка на ЕС, която да 
определи стратегията, целите и 
подхода на европейската подкрепа за 
демокрацията с цел осигуряване на по-
голяма яснота при изготвянето на 
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политиките; подчертава значението 
на приемането на специфични 
правила за финансиране за 
програмите за подкрепа на 
демокрацията в ЕС, като взема под 
внимание естеството на 
демократичните промени; 
подчертава необходимостта да се 
инвестира в подходящи средства за 
по-добро координиране на програмите 
за подкрепа на демокрацията и на 
приоритетите на политиките;

Or. en

Изменение 484
Хана Нойман
от името на групата Greens/EFA

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата 
на Групата за подкрепа на 
демокрацията и координация на 
избори към Европейския парламент; 
припомня, че е важно да се предприемат 
адекватни последващи действия във 
връзка с докладите и препоръките на 
мисиите за наблюдение на избори като 
начин за повишаване на тяхното 
въздействие и за увеличаване на 
подкрепата от страна на ЕС за 
демократичните стандарти в 
съответните държави;

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; припомня, че е важно да 
се предприемат адекватни последващи 
действия във връзка с докладите и 
препоръките на мисиите за наблюдение 
на избори като начин за повишаване на 
тяхното въздействие и за увеличаване на 
подкрепата от страна на ЕС за 
демократичните стандарти в 
съответните държави;

Or. en
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Изменение 485
Дьорд Хьолвени, Андреа Бочкор, Кинга Гал

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави;

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави; настоятелно 
изисква да се проследяват случаите 
на жестокости спрямо 
представители на етническите и 
националните малцинства по време 
на изборния процес; насърчава 
правителствата да гарантират 
квоти за представяне на 
малцинствата, като по този начин се 
осигурят демократични избори в 
държавите;

Or. en

Изменение 486
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино
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Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави;

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави; подчертава 
необходимостта от подкрепа за 
демокрацията през целия изборен 
цикъл чрез дългосрочни и гъвкави 
програми, които отразяват 
естеството на демократичните 
промени;

Or. en

Изменение 487
Рафаел Глюксман, Андреа Коцолино

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 

30. изразява отново положително 
становище за непрекъснатата подкрепа 
от страна на ЕС за избирателните 
процеси и за предоставянето на 
съдействие при провеждането на 
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избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави;

избори, както и на подкрепа за местните 
наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на 
Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към 
Европейския парламент; припомня, че е 
важно да се предприемат адекватни 
последващи действия във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за 
наблюдение на избори като начин за 
повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на 
ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави; подчертава 
необходимостта от подкрепа за 
демокрацията през целия изборен 
цикъл чрез дългосрочни и гъвкави 
програми, които отразяват 
естеството на демократичните 
промени;

Or. en


