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Изменение  1 

Филип дьо Вилие, Клаудио Морганти, Лоренцо Фонтана 

от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0009/2014 

Улрике Луначек 

Пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията, основана на сексуалната 

ориентация и половата идентичност 

2013/2183(INI) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника за дейността) за 

замяна на предложението за незаконодателна резолюция A7-0009/2014 

Резолюция на Европейския парламент относно пътната карта на ЕС срещу 

хомофобията и дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и 

половата идентичност 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-

специално член 21 от нея, 

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи, 

A. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценности като зачитане 

на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава, 

както и зачитане на основните права; 

Б. като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и 

действия Съюзът се стреми да се бори срещу дискриминацията, основана на пол, 

раса, етническа принадлежност, език, възгледи, религия, убеждения, възраст, 

увреждане или начин на живот; 

1. призовава Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да 

полагат усилия в рамките на съответните си правомощия, за да осигурят, че 

всички граждани могат да упражняват пълноценно всички основни права; 

2. приканва държавите членки и съответните агенции да полагат усилия за 

прилагането на основните права и за обезпечаването на баланса между правото на 

равни възможности и останалите основни права; 
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3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на 

Европейския съюз, Европейската комисия, Агенцията на Европейския съюз за 

основните права и правителствата на държавите членки.  

Or. fr 

 


