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7.12.2016 A8-0345/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Y 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže násilie páchané na ženách je 

porušením základných práv, ktoré 

postihuje všetky vrstvy spoločnosti bez 

ohľadu na vek, vzdelanie, príjem, sociálne 

postavenie alebo krajinu pôvodu či 

bydlisko; keďže rodová nerovnosť, rodové 

stereotypy a chudoba zvyšujú riziko 

násilia a iných foriem zneužívania a 

bránia plnej účasti žien vo všetkých 

oblastiach života; 

Y. keďže násilie páchané na ženách sa 

stáva v Európe rozšírenejším v dôsledku 

masového prisťahovalectva, ako 

vyplynulo z rozsiahlych útokov na ženy v 

Kolíne a ďalších európskych mestách 

počas silvestrovskej noci; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. so znepokojením berie na vedomie 

udalosti týkajúce sa porušovania 

základných práv migrantov a utečencov 

na vonkajších hraniciach EÚ a 

zdôrazňuje, že všetci ľudia majú nárok 

požívať svoje ľudské práva; pripomína 

základné právo požiadať o azyl; nabáda 

EÚ a členské štáty, aby uvoľnili 

dostatočné zdroje na vytvorenie nových 

bezpečných a legálnych ciest pre 

žiadateľov o azyl s cieľom narušiť model 

fungovania pašeráckych sietí a 

prevádzačov, ako aj predchádzať riziku, 

že sa veľa ľudí vydá na nebezpečnú cestu; 

pripomína, že záchrana životov je 

prejavom solidarity s ľuďmi v ohrození, 

ale je to aj zákonná povinnosť; vyzýva 

členské štáty a inštitúcie EÚ, aby 

postupovali v súlade s medzinárodným 

právom a právom EÚ, ako aj Chartou 

základných práv Európskej únie pri 

uplatňovaní opatrení v oblasti 

pohraničnej stráže a azylovom konaní; 

pripomína, že fyzickým osobám alebo 

mimovládnym organizáciám, ktoré 

skutočne pomáhajú osobám v 

nebezpečenstve, by za poskytnutie tejto 

pomoci nemal hroziť trest; 

25. zdôrazňuje, že azyl by mal byť 

poskytnutý v regióne, z ktorého 

pochádzajú osoby, ktoré oň žiadajú; 

vyzýva EÚ a členské štáty, aby zastavili 

uznávanie obchodného modelu sietí 

obchodovania s ľuďmi a prevádzačov 

tým, že odmietajú návrat migrantov do 

bezpečných miest v regióne, z ktorého 

odišli; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0345/2016 

 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. vyjadruje obavy nad rastúcim 

rasizmom a xenofóbiou vo forme 

afrofóbie, neznášanlivosti voči Rómom, 

antisemitizmu, islamofóbie a 

antimigračným náladám; vyzýva členské 

štáty, aby chránili slobodu myslenia, 

svedomia, náboženského vyznania a viery; 

naliehavo žiada EÚ a členské štáty, aby 

do politík v oblasti rovnosti zaradili aj 

viacnásobnú diskrimináciu; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 

výmenu najlepších postupov a posilnili 

spoluprácu v oblasti boja proti rasizmu, 

xenofóbii, homofóbii, transfóbii a ďalším 

formám neznášanlivosti, a to pri plnom 

zapojení občianskej spoločnosti  a 

príspevku príslušných zúčastnených strán, 

napr. FRA; 

53. uznáva rastúce znepokojenie verejnej 

mienky v členských štátoch o masovom 

prisťahovalectve, trestnej činnosti 

a islamskom extrémizme a terorizme; 

zdôrazňuje, že táto obava je legitímna a 

treba sa ňou zaoberať;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Lorenzo Fontana 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim 

výskytom nenávistných slovných prejavov 

na internete; odporúča členským štátom, 

aby zaviedli jednoduchý postup, ktorý 

umožní verejnosti oznamovať takýto 

nenávistný obsah na internete; víta 

oznámenie Komisie o kódexe správania v 

oblasti boja proti nezákonným 

nenávistným prejavom online a nabáda 

na jeho dodržiavanie a na pokračujúce 

úsilie o posilnenie spolupráce medzi 

súkromným sektorom a občianskou 

spoločnosťou; pripomína, že opatrenia, 

ktoré sa v tejto súvislosti prijmú, by 

nemali byť v rozpore so základnými 

zásadami v oblasti slobody prejavu 

vrátane slobody tlače; 

57. odsudzuje systematické označovanie 

kritiky masového prisťahovalectva za 

„nenávistné prejavy“; zdôrazňuje, že 

sloboda prejavu sa musí dodržiavať a 

chrániť na internete aj inde; 

Or. en 

 

 


