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7.12.2016 A8-0345/5 

Grozījums Nr.  5 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Y apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Y. tā kā pret sievietēm vērsta vardarbība ir 

pamattiesību pārkāpums, kas skar visus 

sabiedrības slāņus neatkarīgi no vecuma, 

izglītības, ienākumu apjoma, sociālā 

stāvokļa un izcelsmes valsts vai 

dzīvesvietas; tā kā dzimumu nelīdztiesība 

un uz dzimumiem balstīti stereotipi 

palielina vardarbības un citu vardarbības 

un cita veida izmantošanas risku, liedzot 

sievietēm pilnībā iesaistīties visās dzīves 

jomās; 

Y. tā kā pret sievietēm vērsta vardarbība 

masu migrācijas dēļ Eiropā ir 

palielinājusies, kam par apliecinājumu 

kalpo liela mēroga uzbrukumi sievietēm 

Ķelnē un citās Eiropas pilsētās Jaungada 

naktī; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Grozījums Nr.  6 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. ar bažām norāda uz incidentiem, kas 

saistīti ar  migrantu un bēgļu 

pamattiesību pārkāpumiem pie ES ārējām 

robežām, un atgādina, ka visi cilvēki ir 

tiesīgi izmantot savas cilvēktiesības; 

uzsver, ka patvēruma meklēšana ir viena 

no pamattiesībām; mudina ES un tās 

dalībvalstis atvēlēt pietiekamus resursus, 

lai izveidotu drošus un likumīgus ceļus 

patvēruma meklētājiem, lai izjauktu 

cilvēku tirdzniecības tīklu un cilvēku 

kontrabandistu rūpalu, kā arī novērstu 

daudzu cilvēku došanos bīstamā ceļā, 

pakļaujot sevi riskam; atgādina, ka 

dzīvību glābšana ir solidaritātes ar 

apdraudētajām personām akts, taču tas ir 

arī juridisks pienākums; aicina 

dalībvalstis un ES iestādes, veicot 

robežsardzes pasākumus un patvēruma 

procedūras, ievērot starptautiskās un ES 

tiesības, kā arī Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu; norāda uz to, ka 

fiziskām personām vai NVO, kas patiesi 

palīdz personām, kuras nonākušas 

briesmās, nedrīkstētu draudēt sods par 

šādas palīdzības sniegšanu; 

25. uzsver, ka patvērums ir jāpiešķir tajā 

reģionā, kurā personas to lūdz; aicina ES 

un dalībvalstis pārtraukt cilvēku 

kontrabandas tīklu un kontrabandistu 

biznesa modeļa atbalstīšanu, kas izpaužas 

kā atteikšanās nogādāt migrantus atpakaļ 

drošās ostās reģionos, no kuriem tie devās 

ceļā; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Grozījums Nr.  7 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. ir nobažījies par aizvien pieaugošajām 

rasisma un ksenofobijas izpausmēm 

afrofobijas, antičigānisma, antisemītisma, 

islamofobijas un pret migrantiem vērsta 

noskaņojuma veidā; aicina dalībvalstis 

aizsargāt domas, apziņas, reliģijas un 

ticības brīvību; mudina ES un dalībvalstis 

to līdztiesības politikas virzienos vērsties 

pret vairākiem diskriminācijas veidiem; 

aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt 

darbu paraugprakses apmaiņas jomā un 

stiprināt sadarbību rasisma, ksenofobijas, 

homofobijas, transfobijas un citu 

neiecietības veidu apkarošanai, pilnībā 

iekļaujot pilsoniskās sabiedrības sniegto 

ieguldījumu, kā arī izmantojot 

ieguldījumu, ko sniedz attiecīgās 

ieinteresētās personas, piemēram, 

Pamattiesību aģentūra; 

53. atzīst aizvien pieaugošās bažas 

dalībvalstu sabiedriskajā domā par masu 

migrāciju, noziedzību, islāmistu 

ekstrēmismu un terorismu; uzsver, ka šīs 

bažas ir leģitīmas un tām ir jāpievērš 

uzmanība;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Grozījums Nr.  8 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0345/2016 

József Nagy 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā 

2016/2009(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. pauž bažas par to, ka internetā aizvien 

vairāk ir sastopamas naida runas; iesaka 

dalībvalstīm ieviest vienkāršu procedūru, 

kas ļautu sabiedrības locekļiem ziņot par 

naidīga rakstura saturu tiešsaistē; atzinīgi 

vērtē Komisijas paziņojumu par rīcības 

kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidu 

kurinošiem izteikumiem tiešsaistē un 

mudina to ievērot un turpināt centienus 

pastiprināt sadarbību ar privāto sektoru 

un pilsonisko sabiedrību; atgādina, ka 

šajā sakarā veiktajiem pasākumiem 

nevajadzētu būt pretrunā ar 

pamatprincipiem attiecībā uz vārda 

brīvību, jo īpaši preses brīvību; 

57. nosoda to, ka masu migrācijas 

kritizēšana sistemātiski tiek klasificētā kā 

“naida runa”; uzsver, ka ir jāievēro un 

jāaizsargā vārda brīvība internetā un 

citviet; 

Or. en 

 

 


