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Изменение 49
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 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 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 от страна 
на служители на хърватските 
правоприлагащи органи1;

___________________________
1 Писмо от комисаря по правата на 
човека на Съвета на Европа до 
министър-председателя на Хърватия 
от 20 септември 2018 г.; Комисар по 
правата на човека на Съвета на 
Европа, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and 
take concrete measures to improve the 
treatment of migrants in the country 
(Босна и Херцеговина трябва 
незабавно да закрие лагера Вучак и 
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да предприеме конкретни мерки за 
подобряване на отношението към 
мигрантите в страната), Съвет на 
Европа, Страсбург, 2019 г.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Изменение 50
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 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 
легитимира тероризма, застрашава 
нашата демокрация и унижава 
жертвите;

заличава се

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Изменение 51
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
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. признава, че ЕС играе важна роля 
за предотвратяване на бедността и 
социалното изключване в държавите 
членки; подчертава, че е важно ЕС и 
неговите държави членки да разработят 
специфични програми, насочени към 
премахване на детската бедност, тъй 
като трябва да се обърне специално 
внимание на особеното вредно 
въздействие на бедността върху 
социалното, психологическото и 
физическото развитие на децата; както и 
на последиците за здравето на бъдещите 
поколения възрастни; подчертава, че 
децата са изложени на 
непропорционален риск от социално и 
икономическо изключване и търпят 
нарушаване на основните им права 
поради злоупотреби, насилие, 
експлоатация, бедност и всякакви 
форми на социално изключване; 
подчертава, че бедността сама по себе 
си е форма на социална 
несправедливост, която се основава на 
неравенството между половете, 
дискриминацията и неравностойните 
възможности за достъп до стоки и 
услуги; призовава Комисията и Съвета 
да вземат под внимание основните 
права при изготвянето на 
предложения за икономическата 

1. признава, че ЕС играе важна роля 
за предотвратяване на бедността и 
социалното изключване в държавите 
членки; подчертава, че е важно ЕС и 
неговите държави членки да разработят 
специфични програми, насочени към 
премахване на детската бедност, тъй 
като трябва да се обърне специално 
внимание на особеното вредно 
въздействие на бедността върху 
социалното, психологическото и 
физическото развитие на децата; както и 
на последиците за здравето на бъдещите 
поколения възрастни; подчертава, че 
децата са изложени на 
непропорционален риск от социално и 
икономическо изключване и търпят 
нарушаване на основните им права 
поради злоупотреби, насилие, 
експлоатация, бедност и всякакви 
форми на социално изключване; 
подчертава, че бедността сама по себе 
си е форма на социална 
несправедливост, която се основава на 
неравенството между половете, 
дискриминацията и неравностойните 
възможности за достъп до стоки и 
услуги; призовава Комисията и Съвета 
да базират макроикономическите си 
решения на основните права, 
залегнали в Хартата, и да гарантират, 
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политика и да гарантират, че оценките 
на въздействието върху правата на 
човека се провеждат във връзка с всички 
решения за тяхното приемане, за да се 
оцени всяко потенциално 
неблагоприятно въздействие върху 
правата на човека; призовава държавите 
членки да гарантират достъп до здравни 
грижи, качествено образование и 
жилищно настаняване при равни 
условия за всички;

че оценките на въздействието върху 
правата на човека се провеждат във 
връзка с всички решения за тяхното 
приемане, за да се оцени всяко 
потенциално неблагоприятно 
въздействие върху правата на човека; 
призовава държавите членки да 
гарантират достъп до здравни грижи, 
качествено образование и жилищно 
настаняване при равни условия за 
всички;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Изменение 52
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
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че значителното 
намаляване на държавните разходи за 
обществени услуги е оказало сериозно 
въздействие върху неравенствата, 
които са оказали дълбоко отражение 
върху социалната структура на ЕС в 
много държави членки, и че това 
продължава и днес, като изостря вече 
съществуващите огромни неравенства и 
нарушава основните права, и засяга по-
специално жените, хората с увреждания, 
възрастните хора, децата, мигрантите, 
ромите, номадските общности, ЛГБТИ + 
лица и хората от други групи в 
неравностойно положение; отново 
заявява, че макроикономическите 
политики трябва да се ръководят не 
само от икономически растеж, но и от 
социални стандарти, за да се гарантира, 
че най-уязвимите в обществото могат да 
се ползват в пълна степен от своите 
социални, политически и икономически 
права; подчертава, че равният достъп и 
възможности за качествено образование 
и заетост играят решаваща роля за 
намаляване на неравенството и 
извеждане на хората от бедността; 
признава значението на правата на 
работниците, като например отпуска по 
майчинство и отпуска по бащинство, 
които спомагат за осигуряването на 

2. подчертава, че последствията 
от мерките за бюджетни 
ограничения, и по-специално 
значителното намаляване на 
държавните разходи за обществени 
услуги, оказаха сериозно въздействие 
върху социалната структура на ЕС в 
много държави членки, и че това 
продължава и днес, като изостря вече 
съществуващите огромни неравенства и 
нарушава основните права, и засяга по-
специално жените, хората с увреждания, 
възрастните хора, децата, мигрантите, 
ромите, номадските общности, ЛГБТИ + 
лица и хората от други групи в 
неравностойно положение; отново 
заявява, че макроикономическите 
политики трябва да се ръководят не 
само от икономически растеж, но и от 
социални стандарти, за да се гарантира, 
че най-уязвимите в обществото могат да 
се ползват в пълна степен от своите 
социални, политически и икономически 
права; подчертава, че равният достъп и 
възможности за качествено образование 
и заетост играят решаваща роля за 
намаляване на неравенството и 
извеждане на хората от бедността; 
признава значението на правата на 
работниците, като например отпуска по 
майчинство и отпуска по бащинство, 
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здравословна и стабилна среда за 
децата; призовава държавите членки да 
приемат закони за защита и укрепване 
на тези права, които допринасят за 
социалната и икономическата 
стабилност на семействата; призовава 
държавите членки да осигурят 
подходящи условия на труд и защита 
срещу икономическа експлоатация и 
дискриминация, особено за групите, 
които са най-уязвими по отношение на 
такива неравенства, като например 
младите хора; призовава държавите 
членки да засилят прилагането на 
гаранцията за младежта; като 
гарантират, че всички млади хора имат 
достъп до висококачествени 
възможности за заетост, образование и 
обучение и че тези предложения са 
равномерно разпределени между 
държавите членки и регионите; 
призовава държавите членки да 
приложат изцяло Директивата за равно 
третиране в областта на заетостта, за да 
се гарантира равен достъп до 
възможности за заетост, независимо от 
религиозните убеждения, възрастта, 
уврежданията и сексуалната 
ориентация;

които спомагат за осигуряването на 
здравословна и стабилна среда за 
децата; призовава държавите членки да 
приемат закони за защита и укрепване 
на тези права, които допринасят за 
социалната и икономическата 
стабилност на семействата; призовава 
държавите членки да осигурят 
подходящи условия на труд и защита 
срещу икономическа експлоатация и 
дискриминация, особено за групите, 
които са най-уязвими по отношение на 
такива неравенства, като например 
младите хора; призовава държавите 
членки да засилят прилагането на 
гаранцията за младежта; като 
гарантират, че всички млади хора имат 
достъп до висококачествени 
възможности за заетост, образование и 
обучение и че тези предложения са 
равномерно разпределени между 
държавите членки и регионите; 
призовава държавите членки да 
приложат изцяло Директивата за равно 
третиране в областта на заетостта, за да 
се гарантира равен достъп до 
възможности за заетост, независимо от 
религиозните убеждения, възрастта, 
уврежданията и сексуалната 
ориентация;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Изменение 53
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
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 Европейска социална 
харта относно правото на жилище; 
призовава държавите членки да включат 

3. подчертава, че жилището не е 
стока, а е 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 Европейска социална 
харта относно правото на жилище; 
призовава държавите членки да включат 
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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;

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 A9-0226/54

Изменение 54
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
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;

заличава се

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Изменение 55
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
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. приветства инициативите и 
действията, целящи засилване на 
сътрудничеството между държавите 
членки в областта на сигурността и 
обезпечаване на ефективен отговор на 
ЕС спрямо тероризма и заплахите за 
сигурността в Европейския съюз; 
настоятелно призовава държавите 
членки да си сътрудничат пълноценно 
и да подобрят обмена на информация 
помежду си, както и с агенциите на 
ЕС, работещи в областта на 
правосъдието и вътрешните работи; 
подчертава значението на 
зачитането на основните права в 
борбата срещу тероризма; 
подчертава, че е важно механизмите 
за контрол в сферата на 
разузнавателните служби да бъдат в 
съответствие с Хартата и с ЕКПЧ; 
призовава съответните институции 
да гарантират предотвратяването 
на повторната виктимизация, 
произтичаща от унижението и 
атаките, отправяни срещу 
репутацията на жертвата от 
страна на обществени кръгове, 
свързани с извършителя на атаката;

заличава се

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Изменение 56
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
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 за 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 не 
се използва за извършване на 
нарушения на основните права; 
призовава Комисията и държавите 

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 спрат временно средствата за 
надзор на границите и 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 за 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 не 
се използва за извършване на 
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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;

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


