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Изменение 32
 Хорхе Бусаде Виялба, Емануил Франгос, Маргарита де ла Писа Карион
от името на групата ECR

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 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава, че при изпълнението 
на своите задължения 
правоприлагащите служители трябва да 
зачитат и да защитават човешкото 
достойнство, както и да спазват и да 
утвърждават човешките права на всички 
лица; подчертава, че най-важната задача 
на полицейските сили е да гарантират 
сигурността на гражданите и да 
обезпечат мирното протичане на 
демонстрациите; осъжда използването 
на насилствена и несъразмерна намеса 
от страна на правоприлагащите органи 
при провеждането на мирни 
демонстрации; призовава държавите 
членки да гарантират, че всяко 
използване на сила от страна на 
правоприлагащите органи е винаги 
законосъобразно, съразмерно и 
необходимо, и че то се прилага само 
като крайна мярка и цели защитата на 
човешкия живот и на физическата 
неприкосновеност; призовава 
съответните национални органи, в 
случаите, когато се подозира или се 
твърди, че е използвана прекомерна 
сила, да гарантират прозрачно, 
безпристрастно, независимо и 
ефективно разследване и да избягват 
безнаказаността; припомня, че 
правоприлагащите органи носят пълна 
отговорност за изпълнението на своите 

20. подчертава, че при изпълнението 
на своите задължения 
правоприлагащите служители трябва да 
зачитат и да защитават човешкото 
достойнство, както и да спазват и да 
утвърждават човешките права на всички 
лица; подчертава, че най-важната задача 
на полицейските сили е да гарантират 
сигурността на гражданите и да 
обезпечат правото на мирни 
протести; осъжда както използването 
на насилствена и несъразмерна намеса 
от страна на правоприлагащите органи 
при провеждането на мирни 
демонстрации, така и нападенията 
над полицейски служители от 
страна на използващи насилие 
демонстранти; призовава държавите 
членки да гарантират, че всяко 
използване на сила от страна на 
правоприлагащите органи е винаги 
законосъобразно, съразмерно и 
необходимо, и че то се прилага само 
като крайна мярка и цели защитата на 
човешкия живот и на физическата 
неприкосновеност; призовава 
съответните национални органи, в 
случаите, когато се подозира или се 
твърди, че е използвана прекомерна 
сила, да гарантират прозрачно, 
безпристрастно, независимо и 
ефективно разследване и да избягват 
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задължения и за придържането към 
съответната правна и оперативна рамка;

безнаказаността; припомня, че 
правоприлагащите органи носят пълна 
отговорност за изпълнението на своите 
задължения и за придържането към 
съответната правна и оперативна рамка; 
във връзка с това потвърждава, че 
въпреки наличието на изолирани 
случаи на неправомерно поведение, 
полицейските служители в ЕС са 
водещи в света както по отношение 
на обучението си, така и по 
отношение на зачитането на закона 
и на правата на човека;

Or. en
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Изменение 33
Хорхе Бусаде Виялба, Емануил Франгос, Маргарита де ла Писа Карион
от името на групата ECR

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 32

Предложение за резолюция Изменение

32. изразява дълбока загриженост 
във връзка с непрекъснатите 
съобщения за насилственото 
отблъскване на лица от служители 
на правоприлагащите органи в някои 
държави членки; призовава 
Комисията и държавите членки да 
разследват въпроса и да предприемат 
ефективни мерки, с цел да се 
гарантира премахването на тези 
политики и практики, включително 
като се осигури независим 
мониторинг на дейностите по 
граничен контрол от страна на 
съществуващите национални 
институции за защита на правата на 
човека (омбудсмански институции, 
национални институции по правата 
на човека, национални превантивни 
механизми), с подкрепата на ЕС и на 
някои международни органи 
(комисаря на Съвета на Европа по 
правата на човека, Европейския 
комитет против изтезанията и 
нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание (КПИ), 
Европейската комисия срещу расизма 
и нетолерантността (ЕКРН), 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права), както и като се 
гарантира, че финансирането от ЕС 

32. отбелязва решението на 
Европейския съд по правата на човека 
от 13 февруари 2020 г., в което се 
посочва, че мигрантите нямат право 
на защита срещу масово 
експулсиране, когато решат да 
влязат незаконно в дадена държава1; 
призовава Комисията и държавите 
членки да спазват международното 
право и правото на ЕС, както и Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз;
_______________________
1 Дело N.D и N.T срещу Испания (заявления № 
8675/15 и №  8697/15).
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не се използва за извършване на 
нарушения на основните права; 
призовава Комисията и държавите 
членки да спазват международното 
право и правото на ЕС, както и Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, за да се осигури широка рамка за 
обезпечаване на законната миграция и 
да се избегне принуждаването на 
мигрантите да използват незаконни 
миграционни канали;

Or. en



AM\1218863BG.docx PE661.492v01-00

BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/34

Изменение 34
Хорхе Бусаде Виялба, Емануил Франгос, Маргарита де ла Писа Карион
от името на групата ECR

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;

34. подчертава, че спасяването на 
човешки животи е правно задължение 
съгласно международното право и 
законодателството на ЕС; осъжда 
дейностите, извършвани от 
определени активисти и НПО, които 
в крайна сметка може умишлено или 
неумишлено да улесняват процеса на 
контрабанда; 

Or. en


