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3.9.2015 A8-0230/15 

Amendamentul 15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

în numele Grupului ENF 
 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 
Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât este necesară o revizuire a 
tratatelor UE pentru a consolida protecția 
democrației, a statului de drept și a 
drepturilor fundamentale; 

F. întrucât este necesară abrogarea 
completă a tratatelor UE pentru a consolida 
protecția democrației naționale și a statului 
de drept; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Amendamentul 16 

Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul X 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

X. întrucât UE traversează o perioadă de 
gravă criză economică și socială, al cărui 
impact, combinat cu anumite măsuri, 

printre care reduceri drastice ale bugetului, 
implementate pentru a o soluționa în unele 

state membre, afectează negativ condițiile 
de viață ale cetățenilor UE – creșterea 
șomajului, a nivelului de pauperitate, 

inegalități și condiții de muncă precare, 
precum și limitarea accesului la servicii și a 
calității acestora – și, prin aceasta, 
bunăstarea cetățenilor; 

X. întrucât UE a cauzat o perioadă de 
gravă criză economică, financiară și a 
migrației, al cărei impact, combinat cu 
anumite măsuri, printre care reduceri 
drastice ale bugetului, implementate pentru 

a o soluționa în unele state membre, 
afectează negativ condițiile de viață ale 
cetățenilor UE – creșterea șomajului, a 

nivelului de pauperitate, inegalități și 
condiții de muncă precare, precum și 
limitarea accesului la servicii și a calității 
acestora – și, prin aceasta, bunăstarea 
cetățenilor; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Amendamentul 17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ab. întrucât, în urma recentelor atacuri 
teroriste pe teritoriul UE, anumite politici 
și măsuri de combatere a terorismului 
sunt susceptibile să compromită drepturile 
și libertățile fundamentale în UE; întrucât 
este esențial să se vegheze la menținerea 
unui echilibru între salvgardarea 
libertăților și a drepturilor fundamentale 
și întărirea securității; întrucât UE și 
statele sale membre au datoria de a 
proteja cetățenii europeni, asigurând 
totodată respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale acestora în 
conceperea și derularea politicilor de 
securitate; întrucât necesitatea și 
proporționalitatea trebuie să constituie 
principiile prevalente în acest domeniu, 
astfel încât să se prevină încălcarea 
libertăților civile prin acțiuni politice;  

Ab. întrucât recentele atacuri teroriste de 
sorginte islamică din Paris, Bruxelles, 
Londra și Copenhaga impun ca statele 
naționale să își protejeze cetățenii; regretă 
profund faptul că UE împiedică statele 
naționale să facă tocmai acest lucru, prin 
crearea de obstacole nenumărate în 
domeniul drepturilor fundamentale, care, 
din păcate, par să existe doar în beneficiul 
infractorilor, criminalilor și teroriștilor, în 
locul cetățenilor care respectă legea, din 
țările suverane ale Europei; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Amendamentul 18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ac 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ac. întrucât, în Mediterana, se pierd mii 
de vieți, într-un mod fără precedent, 
conferind UE uriașa responsabilitate de a 
acționa pentru a salva vieți, a opri 
traficanții de persoane, a oferi căi legale 
pentru migranți și a asigura asistență și 
protecție solicitanților de azil și 
refugiaților; 

Ac. întrucât sute de mii de imigranți 
ilegali sunt introduși în UE dinspre 
Mediterana, într-un mod fără precedent, 
conferind o responsabilitate uriașă Italiei, 
Greciei, Spaniei și Maltei de a opri fluxul 
de migranți ilegali și teroriști, de a opri 
traficanții de persoane, de a asigura 
returnarea directă a migranților ilegali 
spre țările lor de origine sau de tranzit și 
de a asigura asistență solicitanților de azil 
și refugiaților în solicitarea de azil în 
regiune; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Amendamentul 19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ad 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ad. întrucât aproape 3 500 de migranți au 
murit sau au dispărut în 2014, în 
încercarea de a ajunge pe teritoriul 
european, aducând numărul total de morți 
și dispăruți în ultimii 20 de ani la aproape 
30 000; întrucât, potrivit Organizației 
Internaționale pentru Migrație, ruta 
migrației spre Europa a devenit cel mai 
periculos traseu din lume pentru migranți, 

Ad. întrucât în anul 2014 au fost depuse 
625 920 de cereri de azil, făcând ca 
numărul total de cereri de azil din ultimii 
șapte ani să se apropie de 2 500 0001a; 
întrucât, potrivit Organizației 

Internaționale pentru Migrație, ruta 
migrației spre Australia a devenit cel mai 
sigur traseu din lume pentru migranți, fără 
migranți înecați în 2014 și 2015 și cu 
relocarea sigură a tuturor acestora, fără a 
fi o povară pentru Australia și cetățenii ei; 
sprijină ferm eforturile de implementare a 
modelului australian de către Italia, 
Grecia, Spania și Malta; 

__________________ 

1a Date Eurostat din 2008-2014 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Amendamentul 20 

Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. face trimitere la articolul 10 din Cartă, 
care protejează libertatea de gândire, 
conștiință și religie, inclusiv libertatea de a 

practica religia aleasă și de schimbare a 
religiei sau a convingerilor; consideră că, 
prin aceasta, este acoperită și libertatea 
celor care nu sunt credincioși; condamnă 
orice formă de discriminare sau intoleranță 

și solicită interzicerea oricărei forme de 
discriminare pe astfel de criterii; deplânge, 
în această privință, recentele episoade de 
discriminare și violență antisemită și 
antiislamică; cheamă statele membre, 
inclusiv autoritățile regionale, să apere, 
prin toate mijloacele disponibile, libertatea 
religioasă sau de convingere și să 

promoveze toleranța și dialogul 
intercultural prin elaborarea unor politici 

eficace, aplicând mai ferm politicile anti-
discriminatorii acolo unde este necesar; 
reamintește importanța unui stat laic neutru 

pentru a preveni discriminarea împotriva 
oricăror comunități religioase, atee sau 

agnostice și pentru a garanta egalitatea de 
tratament a tuturor religiilor și 
convingerilor; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la aplicarea legilor privind 
blasfemia și insultele religioase în Uniunea 

Europeană, cate poate avea consecințe 
grave asupra libertății de exprimare și 
îndeamnă statele membre să le abroge; 

40. face trimitere la articolul 10 din Cartă, 
care protejează libertatea de gândire, 
conștiință și religie, inclusiv libertatea de a 

practica religia aleasă și de schimbare a 
religiei sau a convingerilor; consideră că, 
prin aceasta, este acoperită și libertatea 
celor care nu sunt credincioși; condamnă 
orice formă de discriminare sau intoleranță 

și solicită interzicerea oricărei forme de 
discriminare pe astfel de criterii; deplânge, 
în această privință, recentele episoade de 
discriminare și violență antisemită și anti-
creștină; cheamă statele membre, inclusiv 
autoritățile regionale, să apere, cu ajutorul 
tuturor instrumentelor disponibile, 
libertatea religioasă sau de convingere și să 

promoveze toleranța și dialogul 
intercultural prin elaborarea unor politici 

eficace, aplicând mai ferm politicile de 
combatere a discriminării acolo unde este 
necesar; reamintește importanța unui stat 
laic neutru pentru a preveni discriminarea 
împotriva oricăror comunități religioase, 

atee sau agnostice și pentru a garanta 
egalitatea de tratament a tuturor religiilor și 
convingerilor; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la aplicarea legilor privind 
blasfemia și insultele religioase în Uniunea 

Europeană, care poate avea consecințe 
grave asupra libertății de exprimare și 
îndeamnă statele membre să le abroge; 
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condamnă cu fermitate atacurile împotriva 
lăcașurilor de cult și îndeamnă statele 
membre să nu permită impunitatea în 
cazul unor astfel de infracțiuni; 

condamnă cu fermitate atacurile împotriva 
lăcașurilor de cult și îndeamnă statele 
membre să nu lase nepedepsite astfel de 
infracțiuni; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Amendamentul 21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 
în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 106 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

106. deplânge incidența discursurilor de 
incitare la ură și a infracțiunilor motivate 
de rasism, xenofobie, intoleranță 
religioasă sau prejudecăți cu privire la 
dizabilități, orientare sexuală sau 
identitate de gen, care survin zilnic în UE; 
le solicită statelor membre să apere 
drepturile fundamentale și să promoveze 
pe teritoriul lor înțelegerea, acceptarea și 
toleranța în relațiile dintre diferitele 
comunități; îi solicită UE ca, atunci când 
elaborează politici europene împotriva 
discriminării și politici în domeniul 
justiției, să acorde prioritate luptei 
împotriva infracțiunilor motivate de ură; 
le solicită Comisiei și statelor membre să 
intensifice lupta împotriva infracțiunilor 
motivate de ură și a atitudinilor și 
comportamentelor discriminatorii, prin 
elaborarea unei strategii exhaustive de 
combatere a infracțiunilor motivate de 
ură, a violenței determinate de 
prejudecăți și a discriminării; 

106. deplânge faptul că libertatea de 
exprimare a europenilor indigeni este 
amenințat de viziunile intolerante și 
agresive ale minorităților, facilitate de 
numeroși relativiști culturali; deploră 
faptul că minoritățile sunt victimizate 
atunci când practicile și opiniile lor 
medievale sunt criticate, iar criticii lor 
sunt acuzați de discurs de incitare la ură, 
rasism, xenofobie, islamofobie, afrofobie, 
atitudine anti-romi, incitare și alți termeni 
ai noului limbaj, încălcându-se astfel 
libertatea lor de exprimare; 

Or. en 

 

 


