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3.9.2015 A8-0230/15 

Poprawka  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, Ŝe rewizja traktatów 

UE jest konieczna do wzmocnienia 

ochrony demokracji, praworządności i 
praw podstawowych; 

F. mając na uwadze, Ŝe całkowite 
uchylenie traktatów UE jest konieczne do 

wzmocnienia ochrony narodowej 
demokracji i praworządności; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Poprawka  16 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw X 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

X. mając na uwadze, Ŝe UE przeŜywa 
powaŜny kryzys gospodarczo-finansowy, 
który w połączeniu z pewnymi środkami, 

w tym drastycznymi cięciami 

budŜetowymi wprowadzonymi, by 

przeciwdziałać jego skutkom w niektórych 

państwach członkowskich, negatywnie 

wpływa na warunki Ŝycia obywateli UE – a 

tym samym na ich dobrobyt – zwiększając 

bezrobocie, poziom ubóstwa, nierówności i 

niepewność zatrudnienia, a takŜe 

ograniczając dostęp do usług oraz 

pogarszając ich jakość; 

X. mając na uwadze, Ŝe UE spowodowała 
powaŜny kryzys gospodarczy, finansowy i 
imigracyjny, który w połączeniu z 

pewnymi środkami, w tym drastycznymi 

cięciami budŜetowymi wprowadzonymi, 

by przeciwdziałać jego skutkom w 

niektórych państwach członkowskich, 

negatywnie wpływa na warunki Ŝycia 

obywateli UE – a tym samym na ich 

dobrobyt – zwiększając bezrobocie, 

poziom ubóstwa, nierówności i niepewność 

zatrudnienia, a takŜe ograniczając dostęp 

do usług oraz pogarszając ich jakość; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Poprawka  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A b 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ab. mając na uwadze, Ŝe w związku z 
niedawnymi atakami terrorystycznymi na 
terytorium UE pewne strategie polityczne i 
środki na rzecz przeciwdziałania 
terroryzmowi mogą zagrozić prawom 
podstawowym i swobodom w UE; mając 
na uwadze, Ŝe konieczne jest zapewnienie 
utrzymania równowagi między ochroną 
podstawowych wolności i praw a poprawą 
stanu bezpieczeństwa; mając na uwadze, 
Ŝe Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie mają obowiązek chronić 
obywateli Europy, jednocześnie dbając o 
poszanowanie ich podstawowych praw i 
wolności w ramach opracowywanych i 
wdraŜanych strategii politycznych w 
dziedzinie bezpieczeństwa; mając na 
uwadze, Ŝe zasady konieczności i 
proporcjonalności muszą dominować w 
tej dziedzinie, aby wdroŜone rozwiązania 
polityczne nie naruszały swobód 
publicznych;  

Ab. mając na uwadze, Ŝe niedawne 
islamskie ataki terrorystyczne w ParyŜu, 
Brukseli, Londynie i Kopenhadze 
wymagają od państw narodowych 
ochrony ich obywateli; wyraŜa głębokie 
ubolewanie z powodu faktu, Ŝe robiąc to 
UE szkodzi państwom narodowym, przez 
tworzenie niezliczonych przeszkód w 
obszarze praw podstawowych, które 
niestety wydają się działać jedynie na 
korzyść nielegalnych imigrantów, 
kryminalistów i terrorystów, a nie 
szanujących prawo obywateli 
suwerennych państw Europy; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Poprawka  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A c 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ac. mając na uwadze, Ŝe w 

bezprecedensowy sposób na Morzu 
Śródziemnym giną tysiące osób, co 
wymaga wielkiej odpowiedzialności ze 
strony UE, by podejmować działania w 
celu ratowania Ŝycia, powstrzymania 
handlarzy ludźmi i stworzenia moŜliwości 
prawnych dla imigrantów oraz wsparcia i 
ochrony osób ubiegających się o azyl oraz 
uchodźców; 

Ac. mając na uwadze, Ŝe setki tysięcy 
nielegalnych imigrantów w 

bezprecedensowy sposób przemyca się 
przez Morze Śródziemne do UE, co 
nakłada ogromną odpowiedzialność na 
Włochy, Grecję, Hiszpanię i Maltę jeśli 
chodzi o powstrzymanie napływu 
nielegalnych imigrantów i terrorystów, 
powstrzymanie handlarzy ludźmi, 
odesłanie nielegalnych imigrantów do ich 
krajów pochodzenia lub tranzytu oraz 
wsparcie dla osób ubiegających się o azyl i 
uchodźców w ubieganiu się o azyl w 
regionie; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Poprawka  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A d 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ad. mając na uwadze, Ŝe w 2014 r. prawie 
3 500 migrantów zmarło lub zaginęło, 
próbując dostać się do Europy, co daje 

łączną liczbę prawie 30 000 zaginionych i 
ofiar śmiertelnych w ciągu 20 lat; mając 

na uwadze, Ŝe według Międzynarodowej 
Organizacja ds. Migracji szlak migracyjny 

do Europy stał się dla migrantów 
najbardziej niebezpiecznym na świecie; 

Ad. mając na uwadze, Ŝe w 2014 r. 
złoŜonych zostało 625 920 wniosków o 
azyl, co daje łączną liczbę prawie 
2 500 0001a wniosków o azyl w ciągu 
ostatnich siedmiu lat; mając na uwadze, Ŝe 

według Międzynarodowej Organizacji ds. 

Migracji szlak migracyjny do Australii stał 
się dla migrantów najbezpieczniejszym na 

świecie; w 2014 i 2015 r. nie odnotowano 
Ŝadnych utonięć, a wszyscy imigranci 
zostali bezpiecznie przeniesieni i nie stali 
się cięŜarem dla Australii i jej obywateli; 
zdecydowanie popiera starania na rzecz 
wdroŜenia australijskiego modelu we 
Włoszech, w Grecji, Hiszpanii i na 
Malcie; 

__________________ 
1a Dane Eurostatu na lata 2008-2014 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Poprawka  20 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. powołuje się na art. 10 Karty, który 

chroni wolność myśli, sumienia i religii, w 

tym swobodę praktykowania wybranej 

przez siebie religii i zmiany religii lub 

wyznania; uwaŜa, Ŝe dotyczy to równieŜ 

swobody osób niewierzących; potępia 

wszelkie formy dyskryminacji lub 

nietolerancji oraz wzywa do zakazu 

wszelkich form dyskryminacji z tych 

powodów; ubolewa w związku z tym nad 

niedawnymi przypadkami dyskryminacji i 

przemocy na tle antysemickim i 
antyislamskim; wzywa państwa 

członkowskie, w tym władze regionalne, 

do ochrony wszelkimi dostępnymi 

środkami wolności wyznania lub 

światopoglądu, do promowania tolerancji i 

dialogu międzykulturowego poprzez 

skuteczne kształtowanie polityki, a w razie 

potrzeby do wzmacniania polityki 

zwalczania dyskryminacji; przypomina, Ŝe 

neutralne i świeckie państwo odgrywa 

zasadniczą rolę jako tarcza chroniąca przez 

dyskryminacją jednej ze wspólnot 

religijnych, ateistycznych lub 

agnostycznych, gwarantując równe 

traktowanie wszystkich wyznań i 

światopoglądów; wyraŜa obawy w związku 

ze stosowaniem w Unii Europejskiej 

przepisów zakazujących bluźnierstwa i 

obrazy uczuć religijnych, które mogą mieć 

40. powołuje się na art. 10 Karty, który 

chroni wolność myśli, sumienia i religii, w 

tym swobodę praktykowania wybranej 

przez siebie religii i zmiany religii lub 

wyznania; uwaŜa, Ŝe dotyczy to równieŜ 

swobody osób niewierzących; potępia 

wszelkie formy dyskryminacji lub 

nietolerancji oraz wzywa do zakazu 

wszelkich form dyskryminacji z tych 

powodów; ubolewa w związku z tym nad 

niedawnymi przypadkami dyskryminacji i 

przemocy na tle antysemickim i 
antychrześcijańskim; wzywa państwa 

członkowskie, w tym władze regionalne, 

do ochrony wszelkimi dostępnymi 

środkami wolności wyznania lub 

światopoglądu, do promowania tolerancji i 

dialogu międzykulturowego poprzez 

skuteczne kształtowanie polityki, a w razie 

potrzeby do wzmacniania polityki 

zwalczania dyskryminacji; przypomina, Ŝe 

neutralne i świeckie państwo odgrywa 

zasadniczą rolę jako tarcza chroniąca przez 

dyskryminacją jednej ze wspólnot 

religijnych, ateistycznych lub 

agnostycznych, gwarantując równe 

traktowanie wszystkich wyznań i 

światopoglądów; wyraŜa obawy w związku 

ze stosowaniem w Unii Europejskiej 

przepisów zakazujących bluźnierstwa i 

obrazy uczuć religijnych, które mogą mieć 
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wpływ na wolność wypowiedzi, oraz 

wzywa państwa członkowskie do ich 

uchylenia; zdecydowanie potępia ataki 

skierowane przeciwko miejscom kultu i 

wzywa państwa członkowskie, aby 

przestępstwa te nie pozostały bez kary; 

wpływ na wolność wypowiedzi, oraz 

wzywa państwa członkowskie do ich 

uchylenia; zdecydowanie potępia ataki 

skierowane przeciwko miejscom kultu i 

wzywa państwa członkowskie, aby 

przestępstwa te nie pozostały bez kary; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Poprawka  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 106 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

106. ubolewa nad występującymi 
codziennie w UE przypadkami 
nawoływania do nienawiści i zbrodni 
popełnianych z powodu nienawiści, 
których podłoŜem jest rasizm, ksenofobia, 
nietolerancja religijna lub uprzedzenie do 
człowieka ze względu na jego 
niepełnosprawność, orientację seksualną 
lub toŜsamość płciową; wzywa państwa 
członkowskie do ochrony praw 
podstawowych oraz upowszechniania 
zrozumienia, akceptacji i tolerancji wśród 
róŜnych społeczności zamieszkujących na 
ich terytorium; zwraca się do UE o 
nadanie walce ze zbrodniami 
popełnianymi z powodu nienawiści 
priorytetu przy określaniu europejskich 
strategii politycznych na rzecz zwalczania 
dyskryminacji oraz w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
walki ze zbrodniami popełnianymi z 
powodu nienawiści oraz postawami i 
zachowaniami dyskryminacyjnymi 
poprzez opracowanie kompleksowej 
strategii zwalczania zbrodni popełnianych 
z powodu nienawiści, przemocy 
wynikającej z uprzedzeń i dyskryminacji; 
 

106. wyraŜa ubolewanie z powodu faktu, 
Ŝe prawo od swobody wypowiedzi 
rdzennych Europejczyków jest zagroŜone 
w wyniku nietolerancyjnych i 
agresywnych poglądów mniejszości 
wspieranych przez licznych relatywistów 
kulturowych; wyraŜa ubolewanie z 
powodu faktu, Ŝe mniejszości traktuje się 
jak ofiary, gdy krytykowane są ich 
średniowieczne poglądy, natomiast ich 
krytycy są oskarŜani o mowę nienawiści, 

rasizm i ksenofobię, islamofobię, 
afrofobię, wrogość wobec Romów, 
podburzanie i inne terminy z zakresu 
nowomowy, co stanowi pogwałcenie ich 
prawa do swobody wypowiedzi; 

Or. en 
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