
 

AM\1071733SK.doc  PE565.784v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

3.9.2015 A8-0230/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže na posilnenie ochrany 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv je nutná revízia zmlúv EÚ; 

F. keďže na posilnenie ochrany národnej 
demokracie a právneho štátu je nutné 
úplné zrušenie zmlúv EÚ; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Lorenzo Fontana 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie X 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

X. keďže EÚ prechádza obdobím vážnej 
hospodárskej a finančnej krízy, ktorej 
dosah v kombinácii s určitými opatreniami 
vrátane drastických rozpočtových škrtov, 
ktoré boli v reakcii na krízu zavedené v 
niektorých členských štátoch, negatívne 
ovplyvňuje životné podmienky občanov 
EÚ – zvyšovanie nezamestnanosti, úrovne 
chudoby a nerovností a čoraz neistejšie 
pracovné podmienky, ako aj obmedzovanie 
prístupu k službám a znižovanie ich kvality 
–, a teda ich blahobyt; 

X. keďže EÚ spôsobila obdobie vážnej 
hospodárskej, finančnej a migračnej krízy, 
ktorej dosah v kombinácii s určitými 
opatreniami vrátane drastických 
rozpočtových škrtov, ktoré boli v reakcii na 
krízu zavedené v niektorých členských 
štátoch, negatívne ovplyvňuje životné 
podmienky občanov EÚ – zvyšovanie 
nezamestnanosti, úrovne chudoby a 
nerovností a čoraz neistejšie pracovné 
podmienky, ako aj obmedzovanie prístupu 
k službám a znižovanie ich kvality –, a teda 
ich blahobyt; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ab 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ab. keďže po nedávnych teroristických 
útokoch na území EÚ je pravdepodobné, 
že určité protiteroristické politiky a 
opatrenia ohrozia základné práva a 
slobody v EÚ; keďže je mimoriadne 
dôležité dbať o zachovanie rovnováhy 
medzi ochranou základných práv a slobôd 
a zvyšovaním bezpečnosti; keďže EÚ a jej 
členské štáty majú povinnosť chrániť 
európskych občanov a súčasne zaistiť 
dodržiavanie ich základných práv a slobôd 
pri formulovaní a vykonávaní 
bezpečnostných politík; keďže v tejto 
oblasti musia prevažovať zásady nutnosti 
a proporcionality, aby tieto 
uskutočňované politiky neohrozovali 
občianske slobody;  

Ab. keďže po nedávnych islamských 
teroristických útokoch v Paríži, Bruseli, 
Londýne a Kodani musia národné štáty 
chrániť svojich občanov; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že 
EÚ bráni národným štátom, aby presne to 
robili, pretože vytvára nespočetné 
množstvo prekážok v oblasti základných 
práv, z ktorých, ako sa zdá, majú, 
nanešťastie, úžitok iba nelegálni 
prisťahovalci, zločinci a teroristi, a nie 
štátni príslušníci zvrchovaných krajín 
Európy dodržiavajúci zákony; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ac 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ac. keďže v Stredozemnom mori 
dochádza k bezprecedentným stratám 
tisícok životov, čo pre EÚ znamená 
obrovskú zodpovednosť konať s cieľom 
zachraňovať životy, zastaviť osoby 
obchodujúce s ľuďmi, poskytnúť 
migrantom legálne možnosti cesty, 
pomáhať žiadateľom o azyl a utečencom 
a chrániť ich; 

Ac. keďže zo Stredozemného mora sú do 
EÚ privážané bezprecedentným spôsobom 
státisíce nelegálnych migrantov, čo pre 
Taliansko, Grécko, Španielsko a Maltu 
znamená obrovskú zodpovednosť za 
ukončenie prílevu nelegálnych migrantov 
a teroristov, zastavenie obchodníkov s 
ľuďmi, zabezpečenie priameho návratu 
nelegálnych migrantov do ich krajiny 
pôvodu alebo tranzitu a poskytnutie 
pomoci žiadateľom o azyl a utečencom pri 
žiadaní o azyl v danom regióne; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ad 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ad. keďže pri pokuse dostať sa na územie 
Európy zahynulo alebo zmizlo v roku 
2014 takmer 3 500 migrantov, čím sa 
celkový počet mŕtvych a nezvestných za 
20 rokov zvýšil na skoro 30 000; keďže 
migračná trasa do Európy sa podľa 
Medzinárodnej organizácie pre migráciu 
stala pre migrantov najnebezpečnejšou 
trasou na svete; 

Ad. keďže v roku 2014 bolo podaných 
625 920 žiadostí o azyl, čím sa celkový 
počet takýchto žiadostí za posledných 
sedem rokov zvýšil na takmer 2 500 0001a; 
keďže migračná trasa do Austrálie sa 
podľa Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu stala pre migrantov 
najbezpečnejšou trasou na svete, pretože v 
rokoch 2014 a 2015 sa na nej neutopil 
žiaden migrant a všetci boli bezpečne 
premiestnení bez toho, aby sa stali 
záťažou pre Austráliu a jej občanov; 
rozhodne podporuje úsilie o zavedenie 
austrálskeho modelu v Taliansku, 
Grécku, Španielsku a na Malte; 

__________________ 
1a Údaje Eurostatu z rokov 2008 – 2014. 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Lorenzo Fontana 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. odkazuje na článok 10 charty, ktorým 
sa chráni sloboda myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania vrátane slobody 
praktizovať náboženské vyznanie podľa 
svojho výberu a zmeniť náboženské 
vyznanie alebo vieru; domnieva sa, že sa to 
vzťahuje aj na slobodu neveriacich; 
odsudzuje všetky formy diskriminácie 
alebo neznášanlivosti a požaduje zákaz 
všetkých foriem diskriminácie z týchto 
dôvodov; v tejto súvislosti odsudzuje 
nedávne prípady antisemitskej a 
antiislamskej diskriminácie a násilia; 
vyzýva členské štáty vrátane regionálnych 
orgánov, aby všetkými dostupnými 
prostriedkami chránili slobodu 
náboženského vyznania alebo viery a 
prostredníctvom účinnej tvorby politík 
propagovali toleranciu a medzikultúrny 
dialóg, pričom v prípade potreby posilnia 
antidiskriminačné politiky; pripomína 
význam neutrálneho svetského štátu pri 
predchádzaní diskriminácii akejkoľvek 
náboženskej, ateistickej či agnostickej 
komunity a zaručovaní rovnakého 
zaobchádzania so všetkými náboženstvami 
a vierami; vyjadruje znepokojenie nad 
uplatňovaním zákonov o rúhaní a urážke 
náboženstva v Európskej únii, čo môže 
mať vážny dosah na slobodu prejavu, a 
naliehavo žiada členské štáty, aby tieto 

40. odkazuje na článok 10 charty, ktorým 
sa chráni sloboda myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania vrátane slobody 
praktizovať náboženské vyznanie podľa 
svojho výberu a zmeniť náboženské 
vyznanie alebo vieru; domnieva sa, že sa to 
vzťahuje aj na slobodu neveriacich; 
odsudzuje všetky formy diskriminácie 
alebo neznášanlivosti a požaduje zákaz 
všetkých foriem diskriminácie z týchto 
dôvodov; v tejto súvislosti odsudzuje 
nedávne prípady antisemitskej a 
protikresťanskej diskriminácie a násilia; 
vyzýva členské štáty vrátane regionálnych 
orgánov, aby všetkými dostupnými 
prostriedkami chránili slobodu 
náboženského vyznania alebo viery a 
prostredníctvom účinnej tvorby politík 
propagovali toleranciu a medzikultúrny 
dialóg, pričom v prípade potreby posilnia 
antidiskriminačné politiky; pripomína 
význam neutrálneho svetského štátu pri 
predchádzaní diskriminácii akejkoľvek 
náboženskej, ateistickej či agnostickej 
komunity a zaručovaní rovnakého 
zaobchádzania so všetkými náboženstvami 
a vierami; vyjadruje znepokojenie nad 
uplatňovaním zákonov o rúhaní a urážke 
náboženstva v Európskej únii, čo môže 
mať vážny dosah na slobodu prejavu, a 
naliehavo žiada členské štáty, aby tieto 
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zákony zrušili; dôrazne odsudzuje útoky na 
svätyne a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby tieto skutky neponechali bez trestu; 

zákony zrušili; dôrazne odsudzuje útoky na 
svätyne a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby tieto skutky neponechali bez trestu; 

Or. en 



 

AM\1071733SK.doc  PE565.784v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
3.9.2015 A8-0230/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v mene Skupiny ENF 
 
Správa A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) 
2014/2254(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 106 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

106. odsudzuje prípady nenávistných 
slovných prejavov a trestných činov z 
nenávisti motivovaných rasizmom, 
xenofóbiou, náboženskou 
neznášanlivosťou alebo predsudkami voči 
zdravotnému postihnutiu osoby, jej 
sexuálnej orientácii či rodovej identite, 
ktoré sa v EÚ objavujú každý deň; vyzýva 
členské štáty, aby chránili základné práva 
a podporovali porozumenie, akceptáciu a 
toleranciu medzi rôznymi komunitami na 
svojom území; žiada EÚ, aby pri 
vypracúvaní európskych politík proti 
diskriminácii a v oblasti spravodlivosti 
stanovila ako prioritu boj proti trestným 
činom z nenávisti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili boj proti 
trestným činom z nenávisti a 
diskriminačným postojom a správaniu 
vytvorením komplexnej stratégie boja 
proti trestných činom z nenávisti, násiliu 
motivovanému predsudkami 
a diskriminácii; 

106. odsudzuje skutočnosť, že právo na 
slobodu prejavu pôvodných európskych 
obyvateľov je ohrozené v dôsledku 
neznášanlivých a agresívnych postojov 
menšín, ktorým napomáha mnoho 
kultúrnych relativistov; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že 
menšiny sa stavajú do pozície obetí, keď 
niekto kritizuje ich stredoveké názory a 
zvyky, a že ich kritici sú obviňovaní z 
nenávistných slovných prejavov, rasizmu, 
xenofóbie, islamofóbie, afrofóbie, 
neznášanlivosti voči Rómom, 
podnecovaniu a ďalších previnení 
označovaných pojmami novoreči, čím sa 
porušuje ich právo na slobodu prejavu; 

Or. en 

 
 


