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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/3

Изменение 3
Як Мадисон, Харалд Вилимски, Николаус Фест, Жан-Пол Гаро
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че съгласно 
член 17 от ДЕС Комисията трябва да 
следи за прилагането на Договорите; 
като има предвид, че отказът на 
държава членка да се придържа 
изцяло към правото на ЕС, 
разделението на властите, 
независимостта на съдебната 
система и предвидимостта на 
действията на държавата поставят 
под въпрос доверието в ЕС; като има 
предвид, че независимата съдебна 
система, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация и 
медийният плурализъм 
представляват ключови елементи от 
принципите на правовата държава;

В. като има предвид, че ЕС е съюз 
на сътрудничество между суверенни 
държави, и като има предвид, че 
държавите членки остават господари 
на Договорите за ЕС; 

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/4

Изменение 4
 Як Мадисон, Харалд Вилимски, Петер Кофод, Николаус Фест, Жан-Пол Гаро
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Съображение АГ

Предложение за резолюция Изменение

АГ. като има предвид, че по силата 
на европейското и международното 
право ЕС е задължен да приема и 
обработва молбите на хората, които 
идват на негова територия, за да 
търсят убежище; като има предвид, че 
отблъскванията представляват 
нарушение на правото на ЕС и на 
международното право и пречат на 
търсещите убежище да се възползват 
от правните гаранции, установени в 
посочения правен ред; като има 
предвид, че комисарят по правата на 
човека на Съвета на Европа изрази 
сериозна загриженост във връзка с 
последователните доклади за 
насилствени отблъсквания;

АГ. като има предвид, че държавите 
– членки на ЕС, не са задължени да 
предоставят достъп на икономически 
мигранти; като има предвид, че 
мигрантите, пътуващи от или през 
сигурни трети държави, нямат право 
на убежище; като има предвид, че 
Конвенцията за бежанците трябва 
да се тълкува в духа, в който 
първоначално е замислена; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/5

Изменение 5
 Як Мадисон, Харалд Вилимски, Петер Кофод, Николаус Фест, Жан-Пол Гаро
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Съображение АД

Предложение за резолюция Изменение

АД. като има предвид, че 
миграцията е част от миналото, 
настоящето и бъдещето на ЕС и едно 
от най-големите предизвикателства 
на нашето време, което има ясни 
последици за основните права; като 
има предвид, че кандидатите за 
убежище имат правото и 
възможността да подават своите 
молби за убежище на официалните 
гранични пунктове, когато влизат в 
ЕС; като има предвид, че има 
твърдения за нарушаване на 
основните права на мигранти и 
търсещи убежище лица; като има 
предвид, че граничните длъжностни 
лица трябва да предоставят 
подходящи услуги на бежанците, като 
вземат предвид специалните 
обстоятелства на уязвимите лица като 
деца, травматизирани хора и бременни 
жени;

АД. като има предвид, че 
миграционната политика на ЕС се 
основава изцяло на погрешната 
предпоставка, че миграцията е 
неизбежна и дори желателна; като 
има предвид, че миграционната 
политика на ЕС се основава на 
погрешния аргумент, че създаването 
на повече законни пътища за 
миграция по някакъв начин ще намали 
миграционния натиск, докато в 
действителност това би създало още 
повече притегателни фактори, 
насърчаващи хората да пътуват до 
Европа; като има предвид, че 
граничните длъжностни лица трябва да 
охраняват външните граници, като 
вземат предвид специалните 
обстоятелства на уязвимите лица като 
деца, травматизирани хора и бременни 
жени;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Изменение 6
 Жан Пол Гаро, Николаус Фест 
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Съображение АЗ

Предложение за резолюция Изменение

АЗ. като има предвид, че 
терористичните актове представляват 
едно от най-сериозните нарушения на 
основните права и свободи; като има 
предвид, че през 2018 г. и 2019 г. в 
Европейския съюз са регистрирани 
актове на прослава на тероризма и 
оказване на почит към терористи; като 
има предвид, че този вид актове 
легитимират тероризма, застрашават 
нашата демокрация и унижават 
жертвите;

АЗ. като има предвид, че 
терористичните актове представляват 
едно от най-сериозните нарушения на 
основните права и свободи; като има 
предвид, че през 2018 г. и 2019 г. в 
Европейския съюз са регистрирани 
актове на прослава на ислямисткия 
тероризъм и оказване на почит към 
терористи; като има предвид, че този 
вид актове легитимират тероризма, 
застрашават нашата демокрация и 
унижават жертвите;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/7

Изменение 7
 Жан Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че жилището не е 
само стока, но и необходимост, тъй 
като гражданите, лишени от 
жилище, не могат да участват 
пълноценно в обществения живот 
или да упражняват основните си 
права; изразява загриженост във 
връзка с факта, че цените на 
жилищата са недостъпни особено за 
младите хора, и изразява съжаление 
относно случаите на дискриминация 
от страна на наемодателите и 
политиките, които водят до 
намаляване на помощите за жилищно 
настаняване на младите хора; 
изразява загриженост, че до една 
трета от бездомните хора в 
повечето държави – членки на ЕС, са 
на възраст между 18 и 29 години; 
призовава Комисията и държавите 
членки да включат препоръките на 
комисаря по правата на човека към 
Съвета на Европа в коментара ѝ от 
23 януари 2020 г., озаглавен „Правото 
на жилищно настаняване на 
достъпни цени: пренебрегнато 
задължение на Европа“, и по-
специално препоръката всички 
държави членки незабавно да 
приемат задължителното действие 
на член 31 от преразгледаната 

3. изразява тревога от 
нарастващия брой бездомни хора в 
Европа; счита, че публичните 
политики следва да се съсредоточат 
първо върху бедността, пред която са 
изправени гражданите на държавите 
членки, а не върху икономическото 
положение в други държави и 
континенти или върху приемането на 
повече незаконни имигранти;
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Европейска социална харта относно 
правото на жилище; призовава 
държавите членки да включат 
правото на подходящо жилищно 
настаняване на гражданите сред 
своите приоритети на социалните 
политики и да увеличат 
инвестициите в социални жилища на 
достъпни цени с цел борба с 
прекомерната тежест на 
жилищните разходи, по-специално за 
защита на групите в неравностойно 
положение и на уязвимите групи; 
призовава Комисията надлежно да 
разследва дискриминацията при 
достъпа до жилищно настаняване, 
забранена съгласно Директивата за 
равенството между расите, и да 
започне производства за установяване 
на неизпълнение на задължения в 
случай на нарушения;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/8

Изменение 8
 Як Мадисон, Харалд Вилимски, Жан-Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. потвърждава, че жените и 
момичетата трябва да имат 
контрол върху своето тяло и 
сексуалност; призовава всички 
държави членки да гарантират 
всеобхватно образование в областта 
на сексуалността, непосредствен 
достъп за жените и момичетата до 
семейно планиране и до пълния 
обхват от услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве, 
включително съвременни методи за 
контрацепция и безопасен и законен 
аборт;

5. потвърждава, че формулирането 
и прилагането на политики относно 
абортите, както и защитата и 
прилагането на всички други права в 
областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве, са от 
изключителната компетентност на 
държавите членки; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Изменение 9
 Жан-Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. решително осъжда всички 
прояви на насилие и убийства в 
Европа, които и да са жертвите;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/10

Изменение 10
 Жан-Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. осъжда престъпленията от 
омраза и изказванията, подбуждащи 
към омраза, както и 
дискриминацията на което и да е 
основание, като например раса, цвят 
на кожата, етнически или социален 
произход, език, религия или 
убеждения, политически възгледи, 
статут на малцинство, увреждане, 
сексуална ориентация, полова 
идентичност, изразяване на половата 
принадлежност или сексуални белези; 
заявява отново своята загриженост 
от това, че словото на омразата 
онлайн остава преобладаващ и 
неотложен въпрос; предупреждава за 
увеличаването на равнищата и 
възприемането като нормални на 
изказвания, подбуждащи към омраза, 
и на различни форми на расизъм, като 
например ислямофобия, 
антициганизъм, антисемитизъм и 
нетърпимост към чернокожите и 
цветнокожите хора в много държави 
членки, подкрепяни от възхода на 
екстремистките движения и 
тяхната реторика, както и от 
представители на правителството 
или политически лидери в някои 
държави членки, които използват 
езика на омразата и разпространяват 

10. осъжда всяко насилие и всички 
призиви към насилие спрямо когото и 
да било; припомня, че гражданите на 
държавите членки са равни по 
отношение на правата и 
отговорностите;
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расистка, ксенофобска и насочена 
срещу общността на ЛГБТИ 
реторика; изразява своята 
загриженост във връзка с липсата на 
съобщаване от страна на жертвите 
за случаи на престъпления от омраза, 
което се дължи на неадекватните 
гаранции и неспособността на 
органите надлежно да разследват и 
да постановяват осъдителни присъди 
за престъпления от омраза в 
държавите членки; подчертава 
необходимостта да се насърчават и 
улесняват жертвите да подават 
сигнали за случаи на престъпления от 
омраза или дискриминация и да им се 
предоставя цялостна закрила и 
подкрепа; припомня, че държавите 
членки следва да гарантират, че 
престъпленията от омраза и словото 
на омраза ефективно се регистрират, 
разследват, преследват се 
наказателно и се отнасят в съда; 
призовава Комисията и FRA да 
продължат своята работа по 
извършване на мониторинг на 
престъпленията от омраза и словото 
на омразата в държавите членки и да 
докладват редовно за такива случаи и 
тенденции;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Изменение 11
 Жан-Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. припомня задължението на 
институциите и агенциите на ЕС да 
подкрепят  изцяло спрямо всички 
граждани правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията, както и 
забраната за дискриминация на основата 
на вероизповедание, включително 
философски убеждения, в публичната и 
в частната сфера; призовава държавите 
членки да защитават свободата на 
мисълта, съвестта, религията или 
убежденията и ефективно да прилагат 
насоките на ЕС за нейното 
насърчаване и защита;

11. припомня за всички граждани 
правото на свобода на мисълта, съвестта 
и религията, както и забраната за 
дискриминация на основата на 
вероизповедание, включително 
философски и политически убеждения, 
в публичната и в частната сфера, 
например в платформите на 
социалните медии; призовава 
държавите членки да защитават 
свободата на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Изменение 12
 Жан-Пол Гаро, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0226/2020
Клеър Дейли
Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 
– 2019 г.
(2019/2199(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. призовава държавите членки да 
гарантират пълното прилагане на 
Директивата за расовото равенство 
(2000/43/ЕО) с цел борба с 
продължаващия расизъм срещу 
чернокожите и цветнокожите хора, 
трансфобията, антиромските 
настроения, антисемитизма и 
ислямофобията; осъжда факта, че 
расовите, етническите, езиковите и 
религиозните малцинства се 
сблъскват със структурен расизъм, 
дискриминация, престъпления от 
омраза и изказвания, пораждащи 
омраза, липса на достъп до правосъдие 
и продължаващи социално-
икономически неравенства в области 
като жилищно настаняване, 
здравеопазване, заетост и 
образование, които трябва да бъдат 
признати като основни пречки за 
пълноценното упражняване на 
основните права и ключови пречки за 
приобщаването и равенството;

12. призовава държавите членки да 
гарантират пълноценното упражняване 
на основните права от всички 
граждани;

Or. en


