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BG Единство в многообразието BG

20.11.2020 A9-0226/39

Изменение 39
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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
Позоваване 20 (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид становищата, 
приети на 11 октомври 2019 г. от 
Комитета по икономически, 
социални и културни права във 
Факултативния протокол към 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права относно съобщение № 37/2018, 
López Albán/ Испания1а, 
___________________
1а http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Изменение 40
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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
Позоваване 22 (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид становището 
на комисаря по правата на човека към 
Съвета на Европа от 29 юни 2018 г. 
относно „Гърция: необходими 
незабавни действия за защита на 
човешките права на мигрантите“1а,
___________________
1аhttps://www.coe.int/en/web/commissione
r/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Изменение 41
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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
Позоваване 41 (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид решението на 
Европейския съд по правата на човека 
по дело Sh.D. и други/ Гърция, 
Австрия, Хърватия, Унгария, Северна 
Македония, Сърбия и Словения1а, 
което потвърждава, че крайната 
уязвимост на детето следва да има 
предимство пред нередовния статут, 
като се предприемат необходимите 
мерки за защита, и че органите са 
нарушили член 5, като автоматично 
са приложили режим на 
предварително задържане, без да 
разгледат каквито и да било 
алтернативи на задържането или на 
изискваното от правото на ЕС 
избягване на задържането, когато 
става въпрос за деца1б,
___________________
1аЖалба № 141165/16, решение от 13 
юни 2019 г.
1бhttps://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Изменение 42
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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 М

Предложение за резолюция Изменение

М. като има предвид, че в няколко 
държави членки все повече зачестяват 
случаите на гинекологично и акушерско 
насилие; като има предвид, че правата 
на жените в цялото им многообразие са 
защитени съгласно Договора, 
включително на жените от ромски 
произход, чернокожите и цветнокожите 
жени, ЛГБТ жени и жените с 
увреждания; като има предвид, че 
особено засегнати по отношение на 
спазването на правата на жените са 
жените от ромски произход, които често 
са подложени на изострени форми на 
словесен, физически, психологически и 
расов тормоз в областта на 
репродуктивното здраве; като има 
предвид, че жените от ромски произход 
са подлагани и на етническа сегрегация 
в здравните заведения за бременност и 
майчинство, като са настанявани в 
отделни стаи с отделена баня и 
помещения за хранене; като има 
предвид, че в някои държави членки 
ромите са били подлагани на системни 
практики на принудителна и 
насилствена стерилизация и не са имали 
възможност да получат подходящо 
обезщетение, включително обезщетение 
за вреди, произтичащи от нарушенията 
на техните човешки права;

М. като има предвид, че в няколко 
държави членки все повече зачестяват 
случаите на гинекологично и акушерско 
насилие45 ; като има предвид, че правата 
на жените в цялото им многообразие са 
защитени съгласно Договора, 
включително на жените от ромски 
произход, чернокожите и цветнокожите 
жени, ЛГБТ жени и жените с 
увреждания; като има предвид, че 
особено засегнати по отношение на 
спазването на правата на жените са 
жените от ромски произход, които често 
са подложени на изострени форми на 
словесен, физически, психологически и 
расов тормоз в областта на 
репродуктивното здраве, както беше 
установено в България45а; като има 
предвид, че в тази държава членка 
жените от ромски произход са 
подлагани и на етническа сегрегация в 
здравните заведения за бременност и 
майчинство, като са настанявани в 
отделни стаи с отделена баня и 
помещения за хранене45б; като има 
предвид, че в някои държави членки, 
например Словакия и Чехия, ромите са 
били подлагани на системни практики 
на принудителна и насилствена 
стерилизация и не са имали възможност 
да получат подходящо обезщетение, 
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___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

включително обезщетение за вреди, 
произтичащи от нарушенията на 
техните човешки права45в;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45а Комисар по правата на човека на 
Съвета на Европа, „Сексуалното и 
репродуктивно здраве и права на 
жените в Европа“, Съвет на Европа, 
Страсбург, 2017 г., стр. 42 – 44; 
Решение на Европейския комитет за 
социални права от 5 декември 2018 г., 
Европейски център за правата на 
ромите/България, жалба № 151/2017; 
Европейски център за правата на 
ромите, Жена от ромски произход 
спечели дело. Европейски център за 
правата на ромите, Жена от ромски 
произход спечели дело. Жената е била 
подложена на тормоз от болничен 
персонал с расистки идеи по време на 
раждане, Европейски център за 
правата на ромите, 18 януари 2017 г., 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45бРешение на Европейския комитет 
за социални права от 5 декември 2018 
г., Европейски център за правата на 
ромите/България, жалба № 151/2017.
45вКомитет по икономически, 
социални и културни права, 
Заключителни бележки относно 
третия периодичен доклад на 
Словакия, 18 октомври 2019 г., 
E/C.12/SVK/CO/3, точки 44-45; 
Комитет за премахване на расовата 
дискриминация, Заключителни 
бележки относно комбинираните 
дванадесети и тринадесети 
периодични доклади на Чехия, 19 
септември 2019 г., 
CERD/C/CZE/CO/12—13, точки 19-20; 
Комитет за премахване на расовата 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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дискриминация, Заключителни 
бележки относно комбинираните 
дванадесети и тринадесети 
периодични доклади на Словакия, 12 
януари 2018 г., CERD/C/SVK/CO/11-12, 
, точки 23-24; Комитет по защита на 
правата на човека, Заключителни 
бележки относно четвъртия доклад 
на Словакия, 22 ноември 2016г., 
CCPR/C/SVK/CO/4, точки 26-27.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/43

Изменение 43
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Съображение П

Предложение за резолюция Изменение

П. като има предвид, че има 
сериозна съпротива срещу правата на 
ЛГБТИ лица, дори до степен на 
въвеждане на зони, забранени за ЛГБТИ 
лица, в една държава членка47 ; 
___________________
47 Зони, забранени за ЛГБТИ лица, са 
въведени в Полша- 
https://atlasnienawisci.pl/ 

П. като има предвид, че има 
сериозна съпротива срещу правата на 
ЛГБТИ лица, дори до степен на 
въвеждане на зони, забранени за ЛГБТИ 
лица, в Полша47; 

___________________
47 Зони, забранени за ЛГБТИ лица, са 
въведени в Полша- 
https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Изменение 44
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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 Ц

Предложение за резолюция Изменение

Ц. като има предвид, че лицата, 
сигнализиращи за нередности, играят 
съществена роля във всяка открита и 
прозрачна демокрация; като има 
предвид, че лицата, сигнализиращи за 
нередности, са от изключително 
значение за насърчаване на 
прозрачността, демокрацията и 
върховенството на закона, като 
сигнализират за противоправно или 
неуместно поведение, което 
застрашава обществения интерес, 
като случаи на корупция, 
престъпления или конфликти на 
интереси, които представляват 
заплаха за правата и свободите на 
гражданите;

Ц. като има предвид, че подаването 
на сигнали за нередности е основен 
аспект на свободата на изразяване и 
че то играе съществена роля за 
разкриването и докладването на 
закононарушения, както и за 
укрепването на демократичната 
отчетност и прозрачността; като 
има предвид, че подаването на сигнали 
за нередности представлява основен 
източник на информация в борбата 
срещу организираната престъпност и 
в разследването, установяването и 
огласяването на случаи на корупция в 
публичния и частния сектор; като 
има предвид, че журналистите и 
другите работещи в медиите в ЕС са 
изправени пред множество нападения, 
заплахи и натиск от държавни и 
недържавни участници; като има 
предвид, че задържането и 
наказателното преследване на г-н 
Джулиан Асандж установява опасен 
прецедент за журналистите, както 
потвърждава Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа1a; като 
има предвид, че подходящата защита 
на лицата, сигнализиращи за 
нередности, на равнището на ЕС и на 
национално и на международно 
равнище, както и отчитането на 
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важната роля на лицата, 
сигнализиращи за нередности, в 
обществения живот, са 
предварителни условия за 
гарантиране на ефективността на 
тази роля;

___________________
1аРезолюция 2317 (2020) на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа относно заплахите 
за свободата на медиите и 
сигурността на журналистите в 
Европа.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Изменение 45
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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 Ч a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Чa. като има предвид, че на 1 
октомври 2019 г. комисията по 
правни въпроси и права на човека на 
Съвета на Европа даде одобрението 
си за разследване на увеличаващия се 
брой политици, развиващи дейност на 
национално, регионално и местно 
равнище, срещу които е възбудено 
наказателно преследване във връзка с 
изявления, направени при 
изпълнението на мандата им в 
Испания1а;
___________________
1австъпително изявление на 
комисията по правни въпроси и права 
на човека към Съвета на Европа, 
озаглавено „Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate?“ („Редно ли е 
политици да бъдат преследвани във 
връзка с изявления, направени при 
упражняване на мандата им?“), 1 
октомври 2019 г., AS/Jur (2019) 35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Изменение 46
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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 Ш a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Шa. като има предвид, че 
продължават съобщенията за 
регистрирани в целия ЕС случаи на 
прекомерна употреба на сила срещу 
мирни демонстранти, включително 
за нанасяне на побой над 
демонстранти; като има предвид, че 
правоприлагащите органи в някои 
държави членки, например Румъния1а, 
Испания и Франция1б, все по-често 
използват несмъртоносни оръжия 
като палки, сълзотворен газ, джобни 
гранати, електрошокови оръжия, 
водни оръдия и гумени куршуми за 
контрол или разпръскване на тълпи 
от демонстранти; като има предвид, 
че особена тревога предизвиква броят 
на лицата, които през последните 
години са пострадали сериозно в 
резултат на използването на гумени 
куршуми;
___________________
1аРезолюция на Европейския 
парламент от 13 ноември 2018 г. 
относно принципите на правовата 
държава в Румъния (ОВ C 363, 
28.10.2020 г., стр. 8).
1бКомисар по правата на човека на 
Съвета на Европа, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly 
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(„Ограничаване на пространството за 
свободата на мирни събрания“), 
Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.; 
Комисар по правата на човека към 
Съвета на Европа, Memorandum on 
maintaining public order and freedom of 
assembly in the context of the ‘yellow 
vest’ movement in France (Меморандум 
за поддържане на обществения ред и 
свободата на събранията в 
контекста на движението на 
„жълтите жилетки“ във Франция), 
Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.; 
Комисар по правата на човека на 
Съвета на Европа, Protection of the 
rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia (Защита на 
правото на свобода на изразяване и 
мирни събрания по време на 
демонстрациите, състояли се 
миналата седмица в Каталония), 
Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.
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Изменение 47
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Съображение Ш

Предложение за резолюция Изменение

Ш. като има предвид, че 
полицейските служители на служба 
трябва винаги да могат да бъдат 
идентифицирани, за да се даде 
възможност за разследване на 
евентуални случаи на прекомерна 
употреба на сила, и че националните 
органи трябва да определят свързаните 
с това отговорности; като има 
предвид, че държавите членки са 
установили различни прагове за 
използването на сила и оръжия от 
правоприлагащите органи за 
поддържане на обществения ред; като 
има предвид, че редица държави 
членки51  са приели закони, които биха 
могли да доведат до непропорционални 
ограничения на правото на свобода на 
мирни събрания;

___________________
51 Комисар по правата на човека на 
Съвета на Европа, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly 
(„Ограничаване на пространството за 
свободата на мирни събрания“), Съвет 
на Европа, Страсбург, 2019 г.;

Ш. като има предвид, че 
полицейските служители на служба 
трябва винаги да могат да бъдат 
идентифицирани, за да се даде 
възможност за разследване на 
евентуални случаи на прекомерна 
употреба на сила, и че националните 
органи трябва да определят 
отговорностите, свързани с веригата 
на командване; като има предвид, че 
държавите членки са установили 
различни прагове за използването на 
сила и оръжия от правоприлагащите 
органи за поддържане на обществения 
ред; като има предвид, че редица 
държави членки51 са приели закони, 
които биха могли да доведат до 
непропорционални ограничения на 
правото на свобода на мирни събрания;

___________________
51 Комисар по правата на човека на 
Съвета на Европа, Shrinking space for 
freedom of peaceful assembly 
(„Ограничаване на пространството за 
свободата на мирни събрания“), Съвет 
на Европа, Страсбург, 2019 г.;
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Изменение 48
Клеър Дейли
от името на групата GUE/NGL

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 АБa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

AБa. като има предвид, че чрез 
продажбата на оръжия на държави, 
които водят брутални военни 
кампании, чрез подкрепата за 
опозицията в чужди държави, чрез 
оказването на опора за преврати 
срещу демократично избрани лидери и 
чрез подкрепа за смазващи санкции, 
ЕС изостри насилието и 
нестабилността във вече уязвими 
държави; като има предвид, че 
санкциите, наложени в името на 
правата на човека, всъщност 
лишават хората от основни права1а; 
като има предвид, че Съюзът не 
трябва да причинява или да взема 
участие в създаването на хаос в 
държави извън ЕС;
___________________
1аhttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E 
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