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3. 9. 2015 A8-0230/15 

Pozměňovací návrh  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že k posílení ochrany 

demokracie, právního státu a základních 
práv je nezbytná revize Smluv EU; 

F. vzhledem k tomu, že k posílení ochrany 

demokracie a právního státu na 
vnitrostátní úrovni je nezbytné úplné 
zrušení Smluv EU; 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/16 

Pozměňovací návrh  16 

Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění X 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

X. vzhledem k tomu, že EU prochází 
obdobím závažné hospodářské a finanční 

krize, jejíž dopad, v kombinaci s určitými 

opatřeními, jako jsou drastické rozpočtové 

škrty zavedené v některých členských 

státech v zájmu boje s touto krizí, 

negativně ovlivňuje životní podmínky 

občanů EU – zvyšuje se nezaměstnanost, 

míra chudoby, nerovnosti a nejisté 

pracovní podmínky a dochází k omezení 

kvality služeb a přístupu k nim – a tedy i 

dobré životní podmínky občanů; 

X. vzhledem k tomu, že EU způsobila 

období závažné hospodářské, finanční a 
migrační krize, jejíž dopad, v kombinaci s 

určitými opatřeními, jako jsou drastické 

rozpočtové škrty zavedené v některých 

členských státech v zájmu boje s touto 

krizí, negativně ovlivňuje životní 

podmínky občanů EU – zvyšuje se 

nezaměstnanost, míra chudoby, nerovnosti 

a nejisté pracovní podmínky a dochází k 

omezení kvality služeb a přístupu k nim – 

a tedy i dobré životní podmínky občanů; 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/17 

Pozměňovací návrh  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ab 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ab. vzhledem k tomu, že po nedávných 
teroristických útocích na území EU hrozí, 
že některé protiteroristické politiky a 
opatření povedou k oslabení základních 
práv a svobod v EU; vzhledem k tomu, že 
je třeba zaručit, aby byla zachována 
rovnováha mezi ochranou základních 
svobod a práv a posílením bezpečnosti; 
vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy jsou při navrhování a provádění 
bezpečnostních politik povinny chránit 
evropské občany, ale zároveň zaručit 
dodržování jejich základních práv a 
svobod; vzhledem k tomu, že hlavními 
zásadami v tomto směru musí být 
nezbytnost a proporcionalita s cílem 
zabránit tomu, aby preventivní politická 
opatření porušovala občanské svobody;  

Ab. vzhledem k tomu, že islamistické 
teroristické útoky v Paříži, Londýně a 
Kodani vyžadují, aby jednotlivé členské 
státy chránily své občany; ostře odsuzuje 
skutečnost, že EU brání členským státům, 
aby tak činily, a klade četné překážky 
v oblasti základních práv, z nichž mají 
bohužel užitek pouze ilegální 
přistěhovalci, zločinci a teroristé, a nikoli 
zákonů dbalí státní příslušníci evropských 
svrchovaných států; 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/18 

Pozměňovací návrh  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ac 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ac. vzhledem k tomu, že ve Středozemním 
moři dochází k nebývalým tisícovým 
ztrátám na životech, což pro Evropskou 
unii znamená obrovskou odpovědnost za 
zachraňování lidských životů, potírání 

obchodu s lidmi, nabídnutí zákonných 
způsobů migrace a poskytnutí pomoci a 
ochrany žadatelům o azyl a uprchlíkům; 

Ac. vzhledem k tomu, že jsou ze 
Středozemního moře do EU přiváženy 
bezprecedentním způsobem stovky tisíců 
nelegálních přistěhovalců, což pro Itálii, 
Řecko, Španělsko a Maltu znamená 

obrovskou odpovědnost za zastavení 
přílivu nelegálních migrantů a teroristů, 

potírání obchodu s lidmi, zajišťování 
přímého návratu nelegálních migrantů do 
jejich země původu nebo tranzitu a 

poskytnutí pomoci žadatelům o azyl a 

uprchlíkům s žádostmi o azyl v daném 
regionu; 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/19 

Pozměňovací návrh  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Ad 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ad. připomíná, že v roce 2014 zemřelo 
nebo je od té doby nezvěstných téměř 
3 500 migrantů, kteří se snažili vstoupit 
na evropské území, což znamená, že 

celkový počet mrtvých a nezvěstných 
dosáhl za posledních dvacet let počtu 

téměř 30 000 osob; vzhledem k tomu, že 

migrační cesta do Evropy se podle 

Mezinárodní organizace pro migraci stala 

pro migranty nejnebezpečnější cestou na 

světě; 

Ad. vzhledem k tomu, že v roce 2014 
požádalo o azyl 625 920 osob, což 

znamená, že celkový počet žádostí o azyl 
podaných za posledních sedm let činí 
téměř 2 500 0001a

; vzhledem k tomu, že 

migrační cesta do Austrálie se podle 

Mezinárodní organizace pro migraci stala 

pro migranty nejbezpečnější cestou na 

světě, neboť na ní v letech 2014 a 2015 
neutonul žádný migrant a všichni se 
bezpečně přeplavili, aniž by se stali zátěží 
pro Austrálii a její občany;  rozhodně 
podporuje snahu o zavedení australského 
modelu v Itálii, Řecku, Španělsku a na 
Maltě; 

__________________ 
1aÚdaje Eurostatu z let 2008-2014. 

 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/20 

Pozměňovací návrh  20 

Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. připomíná článek 10, který chrání 

svobodu myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání včetně praktikování náboženství 

dle vlastní volby a změny náboženského 

vyznání či přesvědčení; domnívá se, že se 

to vztahuje i na svobodu nevěřících; 
odsuzuje veškeré podoby diskriminace a 

nesnášenlivosti a vyzývá k zákazu všech 

podob diskriminace na těchto základech; v 

této souvislosti vyjadřuje politování nad 

nedávnými případy diskriminace 
a antisemitského a antiislámského násilí; 
vyzývá členské státy včetně regionálních 

orgánů, aby všemi možnými nástroji 

chránily svobodu náboženského vyznání a 

přesvědčení a aby prostřednictvím účinné 

tvorby politik propagovaly toleranci a 

mezikulturní dialog a aby v případě 

potřeby posílily antidiskriminační politiky; 
připomíná důležitost sekulárního a 

neutrálního státu jako záštity před 

jakoukoli diskriminací namířenou proti 

tomu či onomu náboženskému, 

ateistickému či agnostickému společenství, 

který zaručí rovné zacházení všem 

náboženstvím a vyznáním; vyjadřuje své 

znepokojení nad tím, že se v Evropské unii 

používají zákony o hanobení a urážení 

náboženského cítění, což může mít vážný 

odrazující účinek na užívání svobody 

projevu, a naléhavě žádá členské státy, aby 

40. připomíná článek 10, který chrání 

svobodu myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání včetně praktikování náboženství 

dle vlastní volby a změny náboženského 

vyznání či přesvědčení; domnívá se, že se 

to vztahuje i na svobodu nevěřících; 
odsuzuje veškeré podoby diskriminace a 

nesnášenlivosti a vyzývá k zákazu všech 

podob diskriminace na těchto základech; v 

této souvislosti vyjadřuje politování nad 

nedávnými případy diskriminace a násilí 
namířenými proti židovské a křesťanské 
komunitě; vyzývá členské státy včetně 

regionálních orgánů, aby všemi možnými 

nástroji chránily svobodu náboženského 

vyznání a přesvědčení a aby 

prostřednictvím účinné tvorby politik 

propagovaly toleranci a mezikulturní 

dialog a aby v případě potřeby posílily 

antidiskriminační politiky; připomíná 

důležitost sekulárního a neutrálního státu 

jako záštity před jakoukoli diskriminací 

namířenou proti tomu či onomu 

náboženskému, ateistickému či 

agnostickému společenství, který zaručí 

rovné zacházení všem náboženstvím a 

vyznáním; vyjadřuje své znepokojení nad 

tím, že se v Evropské unii používají 

zákony o hanobení a urážení náboženského 

cítění, což může mít vážný odrazující 

účinek na užívání svobody projevu, a 
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tyto zákony zrušily; rozhodně odsuzuje 

útoky na místa určená k náboženským 

účelům a naléhavě vyzývá členské státy, 

aby tyto delikty neponechaly bez trestu; 

naléhavě žádá členské státy, aby tyto 

zákony zrušily; rozhodně odsuzuje útoky 

na místa určená k náboženským účelům a 

naléhavě vyzývá členské státy, aby tyto 

delikty neponechaly bez trestu; 

Or. en 
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3. 9. 2015 A8-0230/21 

Pozměňovací návrh  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situace v oblasti základních práv v EU (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 106 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

106. vyjadřuje politování nad případy 
verbálních projevů nenávisti a trestných 
činů z nenávisti, které jsou motivovány 
rasismem, xenofobií, náboženskou 
nesnášenlivostí nebo předsudky proti 
zdravotnímu postižení, sexuální orientaci 
nebo pohlavní identitě určité osoby, které 
jsou v EU každodenní skutečností; vyzývá 
členské státy, aby chránily základní práva 
a podporovaly porozumění, přijímání 
a toleranci mezi nejrůznějšími 
komunitami na svém území; žádá EU, aby 
boj proti trestným činům z nenávisti 
kladla při vytváření evropské politiky 
zaměřené na boj proti diskriminaci 
a v oblasti spravedlnosti na přední místo; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily boj proti trestným činům 
z nenávisti a diskriminačním postojům 
a chování tím, že vytvoří komplexní 
strategii boje proti trestným činům 
z nenávisti, proti násilí, k němuž dochází 
v důsledku předsudků, a proti 
diskriminaci; 

106. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že je ohroženo právo na svobodu slova 
původních evropských obyvatel, a to 
v důsledku nesnášenlivých a agresivních 
postojů menšin, jimž napomáhá nespočet 
kulturních relativistů; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že menšiny se 
cítí být diskriminovány, jakmile někdo 
kritizuje jejich středověké názory a způsob 
života, a že tito kritikové jsou obviňováni 
z nenávistných projevů, rasismu, 
xenofobie, islámofobie, afrofobie, 
protiromského smýšlení, podněcování a 
z dalších provinění označovaných pojmy 
newspeaku, čímž je porušováno jejich 
právo na svobodu slova; 

  

Or. en 

 

 


