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21.2.2018 A8-0025/37 

Изменение  37 

Йорг Мойтен, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. препоръчва молбите за 

убежище да се подават в 

посолствата на държавите – членки 

на ЕС, в държавите на произход на 

лицата, търсещи убежище, и да се 

разглеждат от съответните 

национални органи или в създадени 

централни приемни пунктове под 

егидата на ЕС или ВКБООН; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Изменение  38 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17б. отбелязва необходимостта от 

разграничаване на жертвите на 

политическо преследване и (военните) 

бежанци, които непосредствено 

преди пристигането си в ЕС са били 

изправени пред действителни 

заплахи, произтичащи от война, от 

една страна, и незаконните 

мигранти, от друга; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Изменение  39 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18a. приканва държавите членки и 

Комисията да поемат твърд 

ангажимент за борба срещу 

религиозната нетолерантност и 

проявите на насилие срещу 

християни, както и да документират 

с повече подробности проявите на 

дискриминация и насилие срещу 

бежанци християни; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Изменение  40 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. призовава за това ЕС и неговите 

държави членки да заложат 

солидарността и зачитането на 

основните права на мигрантите и на 

лицата, търсещи убежище, в основата на 

миграционните политики на ЕС; 

20. призовава за това ЕС и неговите 

държави членки да заложат 

солидарността и зачитането на 

основните права на мигрантите и на 

лицата, търсещи убежище, в основата на 

миграционните политики на ЕС; 

приканва правителствата на 

държавите членки при 

предприемането на мерки спрямо 

кризата с бежанците да се 

съсредоточат върху наистина 

важните проблеми; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Изменение  41 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20a. приканва държавите членки да 

въведат по-бързи и по-ефективни 

процедури за връщане на търсещите 

убежище лица, чиито молби са 

отхвърлени; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Изменение  42 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a. изтъква, че основна черта на 

националния суверенитет на всички 

държави членки е тяхната 

способност сами да определят 

естеството и мащаба на 

имиграцията; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Изменение  43 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37a. изразява тревога от факта, че 

понятието „реч на омразата“ все по-

често се използва и се 

инструментализира от някои 

малцинствени групи, за да се 

поставят неприемливи ограничения 

на законни проявления на свободата 

на изразяване на мнение, свободата на 

религията и свободата на съвестта; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Изменение  44 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. припомня, че основното право 

на отказ от военна служба е 

залегнало в член 10, параграф 2 от 

Хартата на основните права на ЕС и 

практиката на отказ от военна 

служба е адекватно регламентирана в 

държавите – членки на ЕС, 

посредством всеобхватна и ясна 

правна и политическа рамка; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Изменение  45 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. насърчава включването на 

обучение за ценността на търпимостта в 

училищните програми, за да се 

предоставят на децата средства за 

разпознаване на всички форми на 

дискриминация, независимо дали са от 

антимюсюлмански, антисемитски, 

антиафрикански, антиромски или анти-

ЛГБТИ характер или са насочени към 

друго малцинство; 

59. насърчава включването на 

обучение за ценността на търпимостта в 

училищните програми, за да се 

предоставят на децата средства за 

разпознаване на всички форми на 

дискриминация, независимо дали са от 

антимюсюлмански, антисемитски, 

антиафрикански, антиромски или анти-

ЛГБТИ характер или са насочени към 

друго малцинство; припомня, че 

основната отговорност за 

образованието на детето носят на 

първо място неговите родители; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Изменение  46 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  59a. счита, че в областта на 

правата на детето трябва изцяло да 

се отчита първостепенната 

напътстваща роля, която майката и 

бащата изпълняват по отношение на 

децата си, както и тяхната уникална 

и привилегирована позиция по 

отношение на защитаването на 

интереса на детето; посочва също 

така, че трябва да се отдели 

специално внимание на хармоничното 

и цялостно развитие на личността 

на детето и на защитата на 

психическата му неприкосновеност; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Изменение  47 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  75a. приканва държавите членки да 

предприемат целенасочени действия, 

за да гарантират, че жените 

разполагат със справедлив достъп до 

системите за обществено 

здравеопазване – по-специално до 

първична медицинска помощ, 

включително защита на бременните, 

родилките или кърмещите майки и 

техните деца преди и след 

раждането, както и до гинекологични 

и акушерски здравни грижи съгласно 

определеното от Световната здравна 

организация; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Изменение  48 

Йорг Мойтен, Кристина Винберг, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  85a. подчертава, че при 

прилагането на политиката в 

областта на основните права трябва 

да се съблюдават правомощията на 

Европейския съюз, на неговите 

агенции и на държавите членки; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Изменение  49 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0025/2018 

Франк Енгел 

Годишен доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. 

2017/2125(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48б. припомня, че „в по-голямата 

част от държавите – членки на 

Съвета на Европа практиката на 

отказ от военна служба е адекватно 

регламентирана. Налице е 

всеобхватна и ясна правна и 

политическа рамка, която ръководи 

практиката на отказ от военна 

служба от страна на доставчиците 

на здравни услуги, гарантираща, че 

интересите и правата на лицата, 

които търсят законни медицински 

услуги ,се зачитат, защитават и 

спазват“1; 

 

_________________________________ 

1 Резолюция 1763 (2010) на ПАСЕ, параграф 3. 

Or. en 

 

 


