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BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0259/19

Изменение 19
Изабел Визелер-Лима
от името на групата PPE

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че глобалната 
рецесия, причинена от пандемията, 
може да накара правителствата да 
отдадат приоритетно значение на 
стимулирането на икономическата 
активност и привличането на 
инвестиции; подчертава, че това не 
следва да става за сметка на тяхната 
амбиция по отношение на 
политическите цели и стандарти за 
някои други области, като например 
защитата на правата на човека, 
действията в областта на климата и 
борбата срещу бедността;

З. като има предвид, че глобалната 
рецесия, причинена от пандемията, 
може да накара правителствата да 
отдадат приоритетно значение на 
стимулирането на икономическата 
активност и привличането на 
инвестиции; подчертава, че това не 
следва да става за сметка на тяхната 
амбиция по отношение на 
политическите цели и стандарти за 
някои други области, като например 
защитата на правата на човека, 
действията в областта на климата и 
борбата срещу бедността, по-специално 
бедността на децата и техните 
семейства;
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13.1.2021 A9-0259/20

Изменение 20
Изабел Визелер-Лима
от името на групата PPE

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. счита, че е от съществено 
значение да се предоставят политически 
отговори на легитимните искания на 
обществата и отделните личности, които 
да се основават на приобщаващ диалог, 
който води до позитивна промяна; от 
друга страна осъжда това, че някои 
правителства разпоредиха потискане на 
мирните движения, по-специално чрез 
прекомерна употреба на сила от страна 
на силите за сигурност с цел задушаване 
на несъгласните и критичните гласове;

16. счита, че е от съществено 
значение да се предоставят политически 
отговори на легитимните искания на 
обществата, семействата  и отделните 
личности, които да се основават на 
приобщаващ диалог, който води до 
позитивна промяна; от друга страна 
осъжда това, че някои правителства 
разпоредиха потискане на мирните 
движения, по-специално чрез 
прекомерна употреба на сила от страна 
на силите за сигурност с цел задушаване 
на несъгласните и критичните гласове;

Or. en



AM\1222197BG.docx PE662.823v01-00

BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0259/21

Изменение 21
Изабел Визелер-Лима
от името на групата PPE

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 26 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

26a. подчертава необходимостта 
от защита на майките в уязвимо 
положение, по-специално самотните 
майки, за да се избегне бедност и 
социално изключване; посочва 
необходимостта от създаване на 
социална и икономическа среда и 
условия, които да дадат възможност 
на майките да продължат своето 
професионално развитие;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/22

Изменение 22
Изабел Визелер-Лима
от името на групата PPE

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 87

Предложение за резолюция Изменение

87. отново призовава ЕС и неговите 
държави членки да засилят 
сътрудничеството и диалога си с 
държави, които не са членки на ЕС, като 
определят правата и закрилата на детето 
за приоритет, с цел правата на детето да 
се зачитат навсякъде по света и нито 
едно дете да не бъде пренебрегнато; във 
връзка с това настоятелно призовава ЕС 
и неговите държави членки да работят с 
държавите партньори и да поемат 
ангажимент за предоставяне на 
допълнителни финансови средства, по-
специално в рамките на официалната 
помощ за развитие, за да се посрещнат 
световните предизвикателства в 
областта на здравеопазването и 
образованието на децата, включително 
правото на образование, провеждано на 
основния език на детето, премахването 
на детския труд, борбата с насилието, 
сексуалното насилие и ранните и 
принудителните бракове, трафика и 
експлоатацията, както и набирането и 
използването на деца при въоръжени 
конфликти, на които стават жертви 
милиони деца; припомня, че висшият 
интерес на детето включва закрилата, 
грижата и безопасността на детето в 
среда, в която децата могат да растат и 
да получават необходимата подкрепа и 

87. отново призовава ЕС и неговите 
държави членки да засилят 
сътрудничеството и диалога си с 
държави, които не са членки на ЕС, като 
определят правата и закрилата на детето 
за приоритет, с цел правата на детето да 
се зачитат навсякъде по света и нито 
едно дете да не бъде пренебрегнато; във 
връзка с това настоятелно призовава ЕС 
и неговите държави членки да работят с 
държавите партньори и да поемат 
ангажимент за предоставяне на 
допълнителни финансови средства, по-
специално в рамките на официалната 
помощ за развитие, за да се посрещнат 
световните предизвикателства в 
областта на здравеопазването и 
образованието на децата, включително 
правото на образование, провеждано на 
основния език на детето, премахването 
на детския труд, борбата с насилието, 
сексуалното насилие и ранните и 
принудителните бракове, трафика и 
експлоатацията, както и набирането и 
използването на деца при въоръжени 
конфликти, на които стават жертви 
милиони деца; припомня, че висшият 
интерес на детето включва закрилата, 
грижата и безопасността на детето в 
среда, в която децата могат да растат и 
да получават необходимата подкрепа и 
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закрила и удовлетворяване на основните 
им потребности; подчертава, че 
образованието е съществено средство за 
борба с дискриминацията и насилието 
срещу децата; призовава за мерки за 
улесняване на достъпа на децата до 
образование;

закрила, най-вече в техните 
семейства, както и удовлетворяване 
на основните им потребности; 
подчертава, че образованието е 
съществено средство за борба с 
дискриминацията и насилието срещу 
децата; призовава за мерки за 
улесняване на достъпа на децата до 
образование;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/23

Изменение 23
Изабел Визелер-Лима
от името на групата PPE

Доклад A9-0259/2020
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 103

Предложение за резолюция Изменение

103. изразява възмущение от броя на 
убийствата, нападенията и актовете на 
преследване, дискриминация, тормоз и 
подстрекаване към антагонизъм, както и 
от броя на ограниченията на правата, 
които бяха наложени през 2019 г., 
срещу отделни лица и групи поради 
тяхната религия, убеждения, атеизъм 
или агностицизъм; отново потвърждава 
подкрепата си за жертвите на насилие, 
основано на тяхната религия или 
убеждения, и ангажимента си за 
премахване на това насилие; 
подчертава, че е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
положението на преследваните 
религиозни малцинства по света, които 
се сблъскват с дискриминация, заплахи, 
закони за богохулството, закони срещу 
приемането на друга религия, 
разрушаване на техните храмове, 
насилие, поробване, изнасилване, 
насилствени изчезвания, екзекуции и 
геноцид;

103. изразява възмущение от броя на 
убийствата, нападенията и актовете на 
преследване, дискриминация, тормоз и 
подстрекаване към антагонизъм, както и 
от броя на ограниченията на правата, 
които бяха наложени през 2019 г., 
срещу отделни лица и групи поради 
тяхната религия, убеждения, атеизъм 
или агностицизъм; отново потвърждава 
подкрепата си за жертвите на насилие, 
основано на тяхната религия или 
убеждения, и ангажимента си за 
премахване на това насилие; 
подчертава, че е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
положението на преследваните 
религиозни малцинства по света, които 
се сблъскват с дискриминация, заплахи, 
закони за богохулството, закони срещу 
приемането на друга религия, 
разрушаване на техните храмове, 
насилие, поробване, изнасилване, 
насилствени изчезвания, екзекуции и 
геноцид; подчертава, че е необходимо 
да се обърне внимание, наред с 
другото, на положението на 
преследваните християни по света, 
които формират по-голямата част 
от религиозните групи, изправени 
пред дискриминация, насилие и 
смърт;
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