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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/13

Изменение 13
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 15

Предложение за резолюция Изменение

15. призовава държавите членки да 
защитават и развиват жизнен, 
независим, плуралистичен и свободен 
медиен сектор; осъжда в това 
отношение всяка мярка, насочена към 
заглушаване на критичните медии и 
уронване на свободата на медиите и 
плурализма, включително по 
заобиколни пътища, които обикновено 
не водят до подаването на сигнал към 
платформата на Съвета на Европа за 
защита на журналистиката и 
безопасността на журналистите; 
изразява загриженост относно 
създаването на контролирани от 
правителството органи, които 
контролират голяма част от 
медийното пространство на 
страната, и вземат за заложници 
обществени медии за обслужване на 
партийни интереси; припомня, че 
когато собствеността върху медиите 
остава силно концентрирана, 
независимо дали в правителствени 
или частни ръце, това създава 
значителен риск за многообразието 
от информация и гледни точки, 
представени в медийното 
съдържание; припомня, че свободата на 
изразяване на мнение и свободата на 
информация, включително свободата на 
артистично изразяване, и свободата на 

15. призовава към жизнен, 
независим, плуралистичен и свободен 
медиен сектор; осъжда в това 
отношение всяка мярка, насочена към 
заглушаване на критичните медии и 
уронване на свободата на медиите и 
плурализма, включително по 
заобиколни пътища, като например 
злоупотребата с „фалшиви новини“ 
или „изказвания, подбуждащи към 
омраза“ за политически цели; 
припомня, че свободата на изразяване 
на мнение и свободата на информация, 
включително свободата на артистично 
изразяване, и свободата на медиите са 
от основно значение за демокрацията и 
принципите на правовата държава, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират независимостта на 
своите медийни органи; припомня, че 
правото на търсене, получаване и 
разпространяване на информация и идеи 
в устна, писмена или печатна форма, 
под формата на изкуство или чрез други 
средства за масово осведомяване е 
елемент от свободата на изразяване54;

_______________________
54 Решение на ЕСПЧ от 24 май 1988 г. 
по Дело Müller и други/ Швейцария, 
точки 27, 33; Решение на ЕСПЧ от 8 
юли 1999 г. по Дело Karatas/ Турция; 
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медиите са от основно значение за 
демокрацията и принципите на 
правовата държава, и настоятелно 
призовава държавите членки да 
гарантират независимостта на своите 
медийни органи; припомня, че правото 
на търсене, получаване и 
разпространяване на информация и идеи 
в устна, писмена или печатна форма, 
под формата на изкуство или чрез други 
средства за масово осведомяване е 
елемент от свободата на 
артистичното изразяване54;

_______________________
54 Решение на ЕСПЧ от 24 май 1988 г. 
по Дело Müller и други/ Швейцария, 
точки 27, 33; Решение на ЕСПЧ от 8 
юли 1999 г. по Дело Karatas/ Турция; 
Решение на ЕСПЧ от 22 октомври 2007 
г. по Дело Lindon, Otchakovsky-Laurens 
и July/ Франция

Решение на ЕСПЧ от 22 октомври 2007 
г. по Дело Lindon, Otchakovsky-Laurens 
и July/ Франция

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/14

Изменение 14
Жан-Пол Гаро, Петер Кофод, 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 19 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. припомня принципа на 
личната наказателна отговорност за 
тежки престъпления; във връзка с 
това изразява солидарност с по-
голямата част от спазващите закона 
сили за сигурност, които изпълняват 
основната задача за поддържане на 
обществената безопасност, в 
повечето случаи в много враждебна 
среда;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Изменение 15
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 25

Предложение за резолюция Изменение

25. признава сериозните проблеми, 
които могат да възникнат в някои 
общности с предимно евроскептични 
нагласи, и по-специално проблемите, 
свързани с политическите възгледи, 
проповядващи насилие, и настоятелно 
призовава ЕС и държавите членки да 
насърчават активното участие на 
гражданите на Съюза при 
дебатирането на европейски въпроси, 
по-специално сред младите хора, 
които да могат да изразяват 
становищата си посредством 
демократични канали;

25. признава жизнения 
демократичен принос на 
опозиционните партии за 
насърчаване на обществените 
дебати; настоятелно призовава 
държавите членки да насърчават 
активното участие на гражданите по 
всички обществени въпроси;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Изменение 16
Жан-Пол Гаро, Петер Кофод, 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 30 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

30a. осъжда многобройните 
ислямистки атаки в Европейския 
съюз от 2000 г. насам, отнели 
живота на 521 души и ранили хиляди;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Изменение 17
Жан-Пол Гаро, Петер Кофод, 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 30 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

30б. подчертава, че 
неправителствените организации и 
лицата, които помагат на 
незаконните имигранти да преминат 
европейските граници, носят голяма 
отговорност за ислямистките атаки, 
но също така и за ежедневното 
насилие, на което са подложени 
гражданите на държавите членки в 
ръцете на някои незаконни 
имигранти;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Изменение 18
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
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. призовава Комисията и 
държавите членки да изпълнят 
препоръката на комисаря по правата 
на човека на Съвета на Европа от 
юни 2019 г., озаглавена „Спасени 
човешки животи. Защитени права. 
Преодоляване на различията по 
отношение на защитата на 
бежанците и мигрантите в 
Средиземноморието“; отново заявява, 
че безопасните и законни пътища за 
миграция са най-добрият начин за 
избягване загубата на човешки 
животи; настоятелно призовава 
държавите членки да засилят 
мерките за презаселване, да създадат 
хуманитарни коридори към ЕС и да 
предвидят възможности за 
кандидатстване за хуманитарни визи 
за лица, търсещи убежище;

31. подчертава, че НПО, които 
действат като редовни линии за 
превоз в Средиземноморието, 
създават допълнителни 
притегателни фактори за хората, 
които рискуват живота си и този на 
децата си, за да дойдат в Европа за 
по-добри икономически възможности, 
въпреки че шансовете им да получат 
убежище са в най-добрия случай 
нищожни; отново заявява, че правата 
на мигрантите трябва да бъдат 
балансирани с правата на 
гражданите на държавите членки в 
Европа, по-специално по отношение 
на тяхната безопасност и сигурност; 
отбелязва, че последните 
терористични атаки в Европа са 
извършени от мигранти и че 
либералната миграционна политика 
на ЕС носи пряка вина за това;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Изменение 19
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
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. осъжда факта, че някои 
държави членки са приели закони, 
политики и практики, които уронват 
ефективната защита на човешките 
права на бежанците, търсещите 
убежище лица и мигрантите, 
пристигащи по суша и по море; 
призовава Европейската комисия и 
държавите членки да поставят 
човешките права на мигрантите, 
търсещите убежище лица и 
бежанците, както и принципа за 
споделяне на отговорността, в 
центъра на своите политики за 
миграция и предоставяне на убежище; 
изразява дълбока загриженост относно 
хуманитарното положение в горещите 
точки; призовава Комисията да 
предложи спешно решение за справяне 
с драстичното нарушаване на 
правата на човека в центровете за 
приемане на бежанци и мигранти на 
европейска територия;

33. призовава държавите членки да 
поставят човешките права на 
европейците в центъра на своите 
политики в областта на миграцията и 
убежището; изразява дълбока 
загриженост относно хуманитарното 
положение в горещите точки и 
подчертава въздействието, което 
условията в горещите точки оказват 
върху местната общност;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Изменение 20
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
Параграф 34

Предложение за резолюция Изменение

34. подчертава, че спасяването на 
човешки животи е правно задължение 
съгласно международното право и 
законодателството на ЕС; осъжда 
сплашването, арестите и 
наказателните производства, 
образувани в някои държави членки 
срещу организации на гражданското 
общество и отделни лица за 
предоставянето на хуманитарна 
помощ на мигранти, чийто живот е 
изложен на риск; призовава 
държавите членки да гарантират, че 
актовете на хуманитарна помощ не 
се инкриминират, в съответствие с 
Протокола на ООН срещу незаконния 
трафик;

заличава се

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Изменение 21
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
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. подчертава, че децата 
представляват близо една трета от 
лицата, търсещи убежище, и 
следователно са особено уязвими; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да положат повече усилия, за да 
предотвратят превръщането на 
непридружените малолетни или 
непълнолетни лица в жертви на трафик 
и сексуална експлоатация;

36. подчертава, че децата 
представляват близо една трета от 
лицата, търсещи убежище, и 
следователно са особено уязвими; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да положат повече усилия, за да 
предотвратят превръщането на 
непридружените малолетни или 
непълнолетни лица в жертви на трафик 
и сексуална експлоатация; подчертава, 
че повече от половината от молбите 
за убежище са неуспешни;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Изменение 22
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 42

Предложение за резолюция Изменение

42. подчертава, че принципите на 
правовата държава са основен елемент 
на демокрацията, като поддържат 
разделението на властите, осигуряват 
отчетност, допринасят за доверието в 
публичните институции и гарантират 
прилагането на принципите за 
законност, правна сигурност, забрана на 
произвола на изпълнителната власт, 
независимост на съдебната власт, 
безпристрастност и равенство пред 
закона; подчертава, че принципите на 
правовата държава, и по-специално 
независимостта на съдебната власт, са 
много важни за гарантиране на 
възможностите на гражданите да  
упражняват своите основни права и 
свободи; отбелязва, че съгласно член 47 
от Хартата, за да се упражнява 
основното право за ефективна защита е 
необходим достъп до „независим“ съд; 
подчертава, че политическото влияние 
или контрол върху съдебната система и 
други подобни пречки пред 
независимостта на отделните съдии 
често водят до това, че съдебната 
система не може да изпълнява своята 
роля на независим проверител на 
произволното използване на 
правомощия от страна на 
изпълнителните и законодателните 

42. подчертава, че принципите на 
правовата държава са основен елемент 
на демокрацията, като поддържат 
разделението на властите, осигуряват 
отчетност, допринасят за доверието в 
публичните институции и гарантират 
прилагането на принципите за 
законност, правна сигурност, забрана на 
произвола на изпълнителната власт, 
независимост на съдебната власт, 
безпристрастност и равенство пред 
закона; подчертава, че принципите на 
правовата държава, и по-специално 
независимостта на съдебната власт, са 
много важни за гарантиране на 
възможностите на гражданите да  
упражняват своите основни права и 
свободи; отбелязва, че съгласно член 47 
от Хартата, за да се упражнява 
основното право за ефективна защита е 
необходим достъп до „независим“ съд; 
подчертава, че политическото влияние 
или контрол върху съдебната система и 
други подобни пречки пред 
независимостта на отделните съдии 
често водят до това, че съдебната 
система не може да изпълнява своята 
роля на независим проверител на 
произволното използване на 
правомощия от страна на 
изпълнителните и законодателните 
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органи на страната; осъжда 
използването на съдебната система за 
политически цели, насочени към 
нанасяне на вреди, делегитимиране и 
заглушаване на политическата 
опозиция;

органи на страната; осъжда 
използването на съдебната система за 
политически цели, насочени към 
нанасяне на вреди, делегитимиране и 
заглушаване на политическата 
опозиция; изтъква, че политическият 
контрол върху действията на 
прокурорите е в ущърб на 
разделението на властите и 
застрашава принципите на 
правовата държава;

Or. en


