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Изменение  200 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Таня 

Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата, като например 

етническите, езиковите и 

религиозните малцинства, ЛГБТИ 

лицата, лицата с увреждания, 

жените, децата, търсещите 

убежище лица и мигрантите, все още 

са изложени на повишен риск от 

дискриминация и че са особено уязвими 

по отношение на политическите, 

икономическите, екологичните и 

свързаните с пазара на труда промени и 

сътресения; отбелязва, че много от тях 

имат ограничен или никакъв достъп до 

политическо представителство и са 

остро засегнати от бедност; подчертава, 

че ЕС следва да увеличи усилията си за 

прекратяване на нарушенията на 

правата на човека, извършени срещу 

малцинствата; подчертава 

необходимостта от интегриране на 

приемането и подкрепата по 

отношение на специфичните нужди 

на хората с множество уязвимости, 

като например ЛГБТИ лицата, 

търсещи убежище, както и лицата с 

увреждания от етнически или 

религиозни малцинства; 

Or. en 

 

Изменение  201 

Кинга Гал, Андраш Дюрк 
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Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

подчертава, че етническите и 

езиковите малцинствени общности 

имат специални потребности и че 

следва да се гарантира пълният им 

достъп и равно третиране във всички 

области на икономическия, 

социалния, политическия и 

културния живот; 

Or. en 

 

Изменение  202 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата и коренното 

население все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 
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никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата, като 

изразява тревога и осъжда факта, че 

етническите въпроси се използват в 

много конфликти, за да се оправдае 

насилието и да се разделя 

населението; 

Or. fr 

 

Изменение  203 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; 

подчертава законното право на 

етническите и религиозните 

малцинства на политическо участие 

и отбелязва, че много от тях имат 

ограничен или никакъв достъп до 

политическо представителство и са 

остро засегнати от бедност; подчертава, 

че ЕС следва да увеличи усилията си за 

прекратяване на нарушенията на 

правата на човека, извършени срещу 

малцинствата; 

Or. en 
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Изменение  204 

Кати Пири 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 
Предложение за резолюция Изменение 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу малцинствата; 

15. изразява сериозна загриженост, 

че малцинствата все още са изложени на 

повишен риск от дискриминация и че са 

особено уязвими по отношение на 

политическите, икономическите, 

екологичните и свързаните с пазара на 

труда промени и сътресения; отбелязва, 

че много от тях имат ограничен или 

никакъв достъп до политическо 

представителство и са остро засегнати 

от бедност; подчертава, че ЕС следва да 

увеличи усилията си за прекратяване на 

нарушенията на правата на човека, 

извършени срещу етническите, 

религиозните и сексуалните 

малцинства; 

Or. en 

 

Изменение  205 

Илхан Кючюк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 15a. припомня, че наличието на 

вътрешно разселени лица навсякъде 

по света, особено на тези в 

държавите от Източното 

партньорство, представлява сериозно 

предизвикателство за положението 

на правата на човека по целия свят и 

в тези държави; 

Or. en 
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Изменение  206 

Рамона Николе Мънеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания; изтъква отново 

значението на ефективното ѝ прилагане 

както от държавите членки, така и от 

институциите на ЕС; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

призовава ЕС да включи борбата с 

дискриминацията, основана на 

увреждане, в своята външна дейност и в 

политиките си за помощ за развитие; 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания; изтъква отново 

значението на ефективното ѝ прилагане 

както от държавите членки, така и от 

институциите на ЕС; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

подчертава, че уврежданията не 

лишават хората от човешко 

достойнство, като това налага на 

държавата задължението да ги 

предпазва от преждевременна смърт; 

осъжда политиките, които 

насърчават пренаталния скрининг с 

цел прекъсване на бременности с деца 

с потенциални увреждания или 

незастрашаваща живота хромозомна 

подредба; подчертава, че такива 

политики застрашително напомнят 

на евгеничната идеология, тъй като 

те изпращат към хората, родени с 

такива и други заболявания, свързани 

със специални потребности, 

посланието, че животът им не си 

струва да се живее; призовава ЕС да 

включи борбата с дискриминацията, 

основана на увреждане, в своята външна 

дейност и в политиките си за помощ за 

развитие; 
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Or. en 

 

Изменение  207 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания; изтъква отново 

значението на ефективното ѝ прилагане 

както от държавите членки, така и от 

институциите на ЕС; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

призовава ЕС да включи борбата с 

дискриминацията, основана на 

увреждане, в своята външна дейност и в 

политиките си за помощ за развитие; 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания (КОНПХУ); 

изтъква отново значението на 

ефективното ѝ прилагане както от 

държавите членки, така и от 

институциите на ЕС и призовава за 

постоянна подкрепа за процеса на 

ратифициране и прилагане на 

КОНПХУ в държавите, които все още 

не са направили това; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

приветства включването на правата 

на хората с увреждания в новия 

Европейски консенсус за развитие; 
призовава ЕС да включи борбата с 

дискриминацията, основана на 

увреждане, в своята външна дейност и в 

политиките си за помощ за развитие; 

Or. pt 

 

Изменение  208 

Януш Корвин-Мике 

 

Предложение за резолюция 
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Параграф 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания; изтъква отново 

значението на ефективното ѝ прилагане 

както от държавите членки, така и от 

институциите на ЕС; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

призовава ЕС да включи борбата с 

дискриминацията, основана на 

увреждане, в своята външна дейност и в 

политиките си за помощ за развитие; 

16. приветства ратифицирането на 

Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания; изтъква отново 

значението на ефективното ѝ прилагане 

както от държавите членки, така и от 

институциите на ЕС; подчертава по-

специално необходимостта от надеждно 

интегриране на принципа на всеобща 

достъпност и на всички права на хората 

с увреждания в рамките на всички 

съответни политики на ЕС, 

включително в областта на 

сътрудничеството за развитие, и 

подчертава нормативния и 

хоризонтален характер на този въпрос; 

призовава ЕС да включи борбата с 

дискриминацията, основана на 

диагностицирано увреждане, в своята 

външна дейност и в политиките си за 

помощ за развитие; 

Or. en 

 

Изменение  209 

Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от преференции 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; отбелязва 

обаче, че диалозите относно правата 
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ОСП + като средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

на човека за следене на тези клаузи все 

още се организират инцидентно, като 

ответна мярка и реакция, с 

ограничена предварителна подготовка 

и несигурни последващи мерки; поради 

това призовава Европейската 

комисия, в рамките на преговорите по 

споразумение за периода след 

изтичане на действието на 

Споразумението от Котону, да 

възприеме по-структуриран и 

стратегически подход към диалозите 

относно правата на човека чрез 

създаване на междупарламентарни 

постоянни комисии по примера на 

включените по споразуменията на ЕС 

за асоцииране, с мандат за 

мониторинг върху прилагането на 

клаузите с основни елементи, за да 

преодолее подхода на извънредни 

действия и да участва в по-

всеобхватен и системен диалог; 
оценява положително системата от 

преференции ОСП + като средство за 

стимулиране на ефективното прилагане 

на 27 основни международни конвенции 

относно правата на човека и трудовите 

норми; очаква Комисията да докладва 

на Парламента и на Съвета относно 

статуса на нейното ратифициране; 

отново потвърждава значението на 

правилното прилагане на принципите на 

ООН за бизнеса и правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  210 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 
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човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от 

преференции ОСП + като средство за 

стимулиране на ефективното 

прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите 

норми; очаква Комисията да докладва 

на Парламента и на Съвета относно 

статуса на нейното ратифициране; 
отново потвърждава значението на 

правилното прилагане на принципите на 

ООН за бизнеса и правата на човека; 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; подчертава 

обаче неуспеха на въвеждането на 

тези клаузи в споразуменията за 

свободна търговия с трети държави, 

доколкото тези споразумения може 

дори да са довели до нарушаването на 

основни икономически и социални 

права, в това число и до обедняването 

на засегнатото население и до 

монополизирането на ресурсите от 

страна на транснационални 

корпорации; счита също така, че са 

необходими механизми за 

предварителен контрол, които да 

действат преди сключването на 

подобно рамково споразумение и да 

представляват основополагащо 

условие за неговото подписване, както 

и механизми за последващ контрол, 

които да позволяват да се осъжда 

нарушаването на споменатите 

клаузи и във връзка с това да се 

предприемат конкретни действия, 

включително евентуално 

прекратяване на споразумението; 

счита, че извън тези клаузи е 

необходимо да се установят нови 

форми на сътрудничество, които 

подпомагат икономическото и 

социалното развитие на третите 

държави, в зависимост от 

потребностите на тяхното 

население; отново потвърждава 

значението на правилното прилагане на 

принципите на ООН за бизнеса и 

правата на човека; 

Or. fr 
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Изменение  211 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните 

споразумения между ЕС и трети 

държави; призовава Комисията да следи 

ефективно и систематично за 

прилагането на тези клаузи и да 

представя пред Парламента редовни 

доклади относно спазването на правата 

на човека от страна на държавите 

партньорки; оценява положително 

системата от преференции ОСП + като 

средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

статуса на нейното ратифициране; 

отново потвърждава значението на 

правилното прилагане на принципите на 

ООН за бизнеса и правата на човека; 

17. отново заявява своята подкрепа 

за систематичното въвеждане на 

клаузи за правата на човека във всички 

международни споразумения между ЕС 

и трети държави, включително 

споразумения за търговия и 

инвестиции, и подчертава 

необходимостта от използване на 

тези клаузи и от включване на 

механизъм за подаване на жалби в 

тях; призовава Комисията да следи 

ефективно и систематично за 

прилагането на тези клаузи и да 

представя пред Парламента редовни 

доклади относно спазването на правата 

на човека от страна на държавите 

партньорки; оценява положително 

системата от преференции ОСП + като 

средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

подчертава обаче, че в няколко 

държави със статут по ОСП + има 

данни за многократни нарушения на 

основни трудови стандарти, което 

обаче не е довело до разследване или 

прекратяване на преференциите; 

призовава за действителното 

прилагане на системата от 

преференции ОСП +, което да бъде 

съпътствано от прозрачен механизъм 

за докладване и от финансиране на 

мониторинг, осъществяван от 

страна на гражданското общество; 
очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно 

напредъка на бенефициерите по ОСП+ 

по техните ангажименти в рамките 
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на настоящата схема; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  212 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Малин 

Бьорк, Таня Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от преференции 

ОСП + като средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; припомня, 

че всички права на човека трябва да се 

считат за еднакви по стойност, тъй 

като са неделими, взаимозависими и 

взаимосвързани; призовава Комисията 

да следи ефективно и систематично за 

прилагането на тези клаузи и да 

представя пред Парламента редовни 

доклади относно спазването на правата 

на човека от страна на държавите 

партньорки; оценява положително 

системата от преференции ОСП + като 

средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

Or. en 
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Изменение  213 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от преференции 

ОСП + като средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

17. отново заявява 

изключителното значение на 
въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

между ЕС и трети държави, както и на 

конкретни механизми за контрол и 

санкциониране; призовава Комисията 

да следи ефективно и систематично за 

прилагането на тези клаузи и да 

представя пред Парламента редовни 

доклади относно спазването на правата 

на човека от страна на държавите 

партньорки; оценява положително 

системата от преференции ОСП + като 

средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

Or. it 

 

Изменение  214 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 

17. отново заявява своята подкрепа 

за въвеждането на клаузи за правата на 

човека в международните споразумения 
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между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от преференции 

ОСП + като средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека; 

между ЕС и трети държави; призовава 

Комисията да следи ефективно и 

систематично за прилагането на тези 

клаузи и да представя пред Парламента 

редовни доклади относно спазването на 

правата на човека от страна на 

държавите партньорки; оценява 

положително системата от преференции 

ОСП + като средство за стимулиране на 

ефективното прилагане на 27 основни 

международни конвенции относно 

правата на човека и трудовите норми; 

очаква Комисията да докладва на 

Парламента и на Съвета относно статуса 

на нейното ратифициране; отново 

потвърждава значението на правилното 

прилагане на принципите на ООН за 

бизнеса и правата на човека, както и на 

налагането на санкции срещу 

нарушителите; 

Or. el 

 

Изменение  215 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

18. отново призовава ЕС и 

неговите държави членки да 

участват конструктивно в работата 

на междуправителствената 

работната група на ООН относно 

транснационалните корпорации и 

други стопански предприятия; 

подчертава решаващото значение за 

всички държави, включително 

държавите членки на ЕС, на пълното 

прилагане на ръководните принципи 

на ООН за бизнеса и правата на 

човека, особено по отношение на 

третия стълб относно достъпа до 
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вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на 

основните международни трудови, 

екологични и социални стандарти, и 

представляват възможност за устойчив 

напредък, особено в развиващите се 

страни; 

правни средства за защита; призовава 

ЕС и неговите държави членки да 

гарантират, че дейностите на всички 

предприятия, включително на тези от 

ЕС, в трети държави са в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека, включително не допринасят 

пряко или непряко за нарушения; 

призовава Комисията да създаде 

междуинституционална работна 

група по въпросите на бизнеса и 

правата на човека и да обмисли 

инициатива на равнище ЕС относно 

задължението за полагане на 

дължима грижа; потвърждава наред с 

това значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека, което е от още по-голямо 

значение, за да допринасят световните 

вериги за създаване на стойност за 

повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

Or. en 

 

Изменение  216 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Малин 

Бьорк, Таня Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 
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съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; подчертава, че европейските 

предприятия следва да служат като 

примери за добри практики чрез 

прилагане в рамките на работна си 

сила и във вертикалните и 

хоризонталните вериги за създаване 

на стойност на равно третиране и 

подходяща подкрепа за жените и 

малцинствата, като например 

етническите, езиковите и 

религиозните малцинства, ЛГБТИ 

лицата, хората с увреждания, 

децата, търсещите убежище лица и 

мигрантите; потвърждава, че 

световните вериги за създаване на 

стойност допринасят за повишаване на 

основните международни трудови, 

екологични и социални стандарти, и 

представляват възможност за устойчив 

напредък, особено в развиващите се 

страни; 

Or. en 

 

Изменение  217 

Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 
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стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на 

основните международни трудови, 

екологични и социални стандарти, и 

представляват възможност за 

устойчив напредък, особено в 

развиващите се страни; 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

представляват както възможности, 

така и предизвикателства за 

устойчивия напредък, особено в 

развиващите се държави; призовава ЕС 

да играе по-активна роля при 

постигането на адекватно, 

справедливо, прозрачно и устойчиво 

управление на световните вериги за 

създаване на стойност и да смекчи 

всяко отрицателно въздействие върху 

правата на човека, включително 

накърняването на трудовите права; 

Or. en 

 

Изменение  218 

Ренате Вебер, Иво Вайгъл, Норика Николай, Хилде Вотманс, Беатрис Бесера 

Бастеречеа, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 
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стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

посочва обаче, че в случай на 

нарушения на правата на човека, 

свързани със стопанска дейност, 

следва да се гарантира ефективен 

достъп на жертвите до средства за 

правна защита; 

Or. en 

 

Изменение  219 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека, включително като участват 

изцяло в изготвянето и прилагането 

на обвързващ договор под егидата на 

ООН; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 
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възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

Or. fr 

 

Изменение  220 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

18. призовава ЕС и неговите 

държави членки да гарантират, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави са в пълно съответствие с 

международните стандарти в областта 

на правата на човека и не допринасят 

пряко или непряко за нарушения на 

тези стандарти; потвърждава наред с 

това значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

Or. pt 

 

Изменение  221 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 
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Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив растеж и 

просперитет, справедлива и етична 

търговия и насърчаване на правата на 

човека, особено в развиващите се 

страни; 

Or. nl 

 

Изменение  222 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

18. призовава ЕС и държавите 

членки да предприемат конкретни 

действия, за да гарантират, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави са в пълно съответствие с 

международните стандарти в областта 

на правата на човека; потвърждава 

наред с това значението на това да се 

насърчава корпоративната социална 
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водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

отговорност и европейските 

предприятия да играят водеща роля за 

насърчаването на международните 

стандарти за стопанската дейност и 

правата на човека; призовава ЕС и 

държавите членки да предприемат 

конкретни действия, за да 

гарантират, че световните вериги за 

създаване на стойност допринасят за 

повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

Or. it 

 

Изменение  223 

Януш Корвин-Мике 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; потвърждава наред с това 

значението на това да се насърчава 

корпоративната социална отговорност и 

европейските предприятия да играят 

водеща роля за насърчаването на 

международните стандарти за 

стопанската дейност и правата на 

човека; потвърждава, че световните 

вериги за създаване на стойност 

допринасят за повишаване на основните 

международни трудови, екологични и 

социални стандарти, и представляват 

възможност за устойчив напредък, 

особено в развиващите се страни; 

18. потвърждава факта, че 

дейностите на всички предприятия, 

включително на тези от ЕС, в трети 

държави следва да бъдат в пълно 

съответствие с международното право 

в областта на правата на човека; 

потвърждава наред с това значението на 

това да се насърчава корпоративната 

социална отговорност и европейските 

предприятия да играят водеща роля за 

насърчаването на международните 

стандарти за стопанската дейност и 

правата на човека; потвърждава, че 

световните вериги за създаване на 

стойност допринасят за повишаване на 

основните международни трудови, 

екологични и социални стандарти, и 

представляват възможност за устойчив 

напредък, особено в развиващите се 

страни; 
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Or. en 

 

Изменение  224 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18а. още веднъж силно осъжда 

липсата на предприети действия от 

страна на Комисията в отговор на 

резолюцията относно отговорността 

на предприятията за сериозни 

нарушения на правата на човека в 

трети държави, която беше одобрена 

с огромно мнозинство от ЕП преди 

повече от година; категорично 

осъжда факта, че Комисията не е 

взела под внимание многобройните 

последващи призиви от страна на ЕП, 

включително с въпрос за устен 

отговор, конкретни въпроси в 

рамките на структурирания диалог 

между комисията по развитие и 

члена на Комисията и писмо, 

подписано от двама председатели на 

комисии и адресирано до генералния 

секретар на Комисията; решително 

потвърждава своята воля за 

изпълнение на многобройните 

предложения, съдържащи се в 

посочената резолюция, чрез 

обвързващи правила, с което да се 

премине от думи към дела; 

Or. it 

 

Изменение  225 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 
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Параграф 18a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18a. призовава Комисията да 

създаде, в сътрудничество с ЕСВД, 

рамка за годишно отчитане от 

страна на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) относно 

нейните операции извън ЕС, що се 

отнася до спазването на общите 

принципи, ръководещи външната 

дейност на Съюза, както е посочено в 

член 21 от ДЕС и Стратегическата 

рамка и Плана за действие на ЕС 

относно правата на човека; 

настоятелно призовава Комисията да 

гарантира, че подкрепяните от ЕИБ 

проекти са в съответствие с 

политиката и ангажиментите на ЕС 

в областта на правата на човека; 

призовава ЕИБ да продължи да 

работи за прерастването на своята 

политика относно социалните 

стандарти в политика за правата на 

човека в областта на банковата 

дейност; призовава за включването на 

показателите за правата на човека в 

изготвяните от нея оценки на 

проектите; 

Or. en 

 

Изменение  226 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18a. приветства текущите 

преговори относно обвързващ 

инструмент за транснационалните 

корпорации и други стопански 

предприятия по отношение на 
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правата на човека; призовава 

Комисията и държавите членки да се 

ангажират конструктивно с тези 

преговори и да играят активна роля 

чрез разработването на конкретни 

предложения, включително достъп до 

средства за правна защита, и чрез 

действителни усилия за постигане на 

положителен резултат, включително 

чрез насърчаване на същата степен 

на ангажиране на търговските 

партньори; призовава Комисията, в 

този контекст, да разгледа 

възможността за задълбочена 

задължителна надлежна проверка, 

включително на световно равнище; 

Or. en 

 

Изменение  227 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18a. настоятелно призовава 

държавите да не пренебрегват 

задълженията си по отношение на 

правото в областта на правата на 

човека, когато приватизират основни 

услуги или стоки като вода, 

канализационна инфраструктура, 

образование, здравеопазване и 

сигурност, като гарантират 

независим мониторинг на 

отговорните предприятия; 

Or. pt 

 

Изменение  228 

Иняцио Корао 
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Предложение за резолюция 

Параграф 18б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 18б. настоятелно призовава 

Комисията да започне законодателни 

процедури за превръщането на 

многобройните предложения, 

съдържащи се в резолюцията 

относно корпоративната 

отговорност при сериозни нарушения 

на правата на човека в трети 

държави, в задължителни правила, 

включително за създаването на 

подходящи механизми за съдебна 

защита за жертвите, както и на 

правила за ефективно регулиране на 

употребата от страна на 

отговорните за сериозни нарушения 

на правата на човека на 

„корпоративно було“ за избягване на 

отговорност; 

Or. it 

 

Изменение  229 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 
Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват цялото си 

политическо влияние, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

ефективен и координиран начин в 

случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват цялото си 

политическо влияние, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

ефективен и координиран начин в 

случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 
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под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица и да подпомагат 

жертвите и процесите на стабилизиране 

и помирение; призовава 

международната общност да създаде 

инструменти, които могат да сведат до 

минимум несъответствието между 

предупреждение и реагиране с цел 

предотвратяване на появата, повторната 

поява и ескалирането на въоръжени 

конфликти, като системата за ранно 

предупреждение на ЕС; 

под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица, включително 

посредством прилагането на 

принципа на универсална юрисдикция, 
и да подпомагат жертвите и процесите 

на стабилизиране и помирение; 

призовава международната общност да 

създаде инструменти, които могат да 

сведат до минимум несъответствието 

между предупреждение и реагиране с 

цел предотвратяване на появата, 

повторната поява и ескалирането на 

въоръжени конфликти, като системата 

за ранно предупреждение на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  230 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 
Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват цялото си 

политическо влияние, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

ефективен и координиран начин в 

случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 

под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица и да подпомагат 

жертвите и процесите на стабилизиране 

и помирение; призовава 

международната общност да създаде 

инструменти, които могат да сведат до 

минимум несъответствието между 

предупреждение и реагиране с цел 

предотвратяване на появата, повторната 

поява и ескалирането на въоръжени 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват цялото си 

политическо влияние, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

мирен, ефективен и координиран начин 

в случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 

под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица и да подпомагат 

жертвите и процесите на стабилизиране 

и помирение; призовава 

международната общност да създаде 

инструменти, които могат да сведат до 

минимум несъответствието между 

предупреждение и реагиране с цел 

предотвратяване на появата, повторната 

поява и ескалирането на въоръжени 
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конфликти, като системата за ранно 

предупреждение на ЕС; 

конфликти, като системата за ранно 

предупреждение на ЕС; 

Or. it 

 

Изменение  231 

Януш Корвин-Мике 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 
Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват цялото си 

политическо влияние, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

ефективен и координиран начин в 

случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 

под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица и да подпомагат 

жертвите и процесите на стабилизиране 

и помирение; призовава 

международната общност да създаде 

инструменти, които могат да сведат до 

минимум несъответствието между 

предупреждение и реагиране с цел 

предотвратяване на появата, повторната 

поява и ескалирането на въоръжени 

конфликти, като системата за ранно 

предупреждение на ЕС; 

19. призовава ЕС и неговите 

държави членки да използват всички 

свои политически средства, за да 

предотвратят всякакви действия, които 

биха могли да се считат за геноцид, 

военни престъпления или престъпления 

срещу човечеството, да реагират по 

ефективен и координиран начин в 

случаите на извършване на такива 

престъпления, да мобилизират всички 

необходими ресурси за подвеждането 

под съдебна отговорност на всички 

отговорни лица и да подпомагат 

жертвите и процесите на стабилизиране 

и помирение; призовава 

международната общност да създаде 

инструменти, които могат да сведат до 

минимум несъответствието между 

предупреждение и реагиране с цел 

предотвратяване на появата, повторната 

поява и ескалирането на въоръжени 

конфликти, като системата за ранно 

предупреждение на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  232 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 19a. призовава ЕС да предостави 

подкрепа на организациите 

(включително неправителствените 

организации, организациите за 

разследване, използващи софтуер с 

отворен код, иракското и сирийското 

гражданско общество), които 

събират, съхраняват и опазват 

доказателства, цифрови и други, за 

престъпления, извършени в Ирак и 

Сирия от която и да е страна в тези 

конфликти, с цел улесняване на 

тяхното наказателно преследване в 

международен план; 

Or. en 

 

Изменение  233 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 19б. изразява загриженост относно 

изтриването от YouTube на видео 

доказателства, свързани с 

потенциални военни престъпления в 

Сирия, като част от работата му по 

премахване на терористично 

съдържание и пропаганда от 

платформата; 

Or. en 

 

Изменение  234 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 19в. изразява дълбока загриженост 

относно разрушаването на обекти на 

културното наследство в Сирия, 

Ирак, Йемен и Либия; отбелязва, че 22 

от 38-те застрашени обекта на 

културно наследство в света, се 

намират в Близкия изток; подкрепя 

дейностите по инициативата за 

културното наследство и нейните 

проучвателни дейности в Сирия и 

Ирак във връзка с разрушаването на 

археологическо и културно 

наследство; 

Or. en 

 

Изменение  235 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19г (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 19г. приветства усилията на ЕС за 

подкрепа на Международния, 

безпристрастен и независим 

механизъм (IIIM), създаден от ООН, 

за да подпомага разследването на 

тежки престъпления, извършени в 

Сирия; подчертава необходимостта 

от създаване на подобен независим 

механизъм в Ирак; призовава ЕС и 

държавите – членки на ЕС, които все 

още не са направили това, да 

подпомогнат финансово IIIM; 

Or. en 

 

Изменение  236 

Мари-Кристин Вержиа 
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Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); подчертава, че 

борбата с тероризма не може да бъде 

наистина ефективна, докато се 

поддържат търговски споразумения и 

политически отношения с 

държавите, които финансират 

тероризма; осъжда продажбата на 

оръжие от страна на някои държави 

членки на тези държави и 

следователно изисква суспендиране на 

тези споразумения и наказателно 

преследване на предприятията, 

които финансират пряко или непряко 

тероризма; осъжда всяко използване 

на борбата с тероризма, водещо до 

нарушаване на основните права; 

Or. fr 
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Изменение  237 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Хавиер Нарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

припомня, че положението, в което 

изпаднаха религиозните малцинства в 

териториите, управлявани от 

ISIS/Daesh, беше квалифицирано като 

геноцид от Европейския парламент в 

Резолюцията относно 

хуманитарната криза в Ирак и Сирия, 

в частност в контекста на 

„Ислямска държава“; подчертава, че 

ЕС и неговите държави членки следва 

да подкрепят наказателното преследване 

на недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

Or. en 

 

Изменение  238 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 
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Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от държавни 

участници като сирийският режим в 

Сирия и водената от Саудитска 

Арабия коалиция в Йемен, и 
недържавни участници като „Боко 

Харам“ в Нигерия и ИДИЛ/Даиш в 

Сирия, Ирак и Либия, и бунтовниците 

хути в Йемен, наред с другите; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

Or. en 

 

Изменение  239 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 
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потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС) или за 

гарантирането, че правосъдие се 

предоставя чрез специализиран 

трибунал или универсална 

юрисдикция; 

Or. en 

 

Изменение  240 

Ренате Вебер, Иво Вайгъл, Норика Николай, Хилде Вотманс, Беатрис Бесера 

Бастеречеа, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от държавни 

участници, както и от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак и 

движението „Хути“ в Йемен, наред с 

други; е потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

използвано като военно оръжие, 
поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 
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подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

държавни участници и недържавни 

групи като ИДИЛ/Даиш като търсят 

консенсус в рамките на Съвета за 

сигурност на ООН за прехвърлянето на 

компетентността по този въпрос на 

Международния наказателен съд 

(МНС); 

Or. en 

 

Изменение  241 

Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Таня Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и 

други; подчертава, че ЕС и неговите 

държави членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу малцинства, 

включително етнически, езикови и 
религиозни малцинства, ЛГБТИ лица, 

хора с увреждания, жени и деца; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 
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този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

Or. en 

 

Изменение  242 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни 

„прочиствания“ и убийства, насочени 

срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като настояват пред Съвета за 

сигурност на ООН за прехвърлянето на 

компетентността по този въпрос на 

Международния наказателен съд 

(МНС); 

Or. en 

 

Изменение  243 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 
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Предложение за резолюция Изменение 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и ИДИЛ/Даиш в Сирия и Ирак; е 

потресен от огромния списък на 

извършените престъпления, в т.ч. 

убийства, изтезания, изнасилване, 

поробване и сексуално робство, наемане 

на деца войници, насилствено налагане 

на друга религия и системни убийства, 

насочени срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като ИДИЛ/Даиш 

като търсят консенсус в рамките на 

Съвета за сигурност на ООН за 

прехвърлянето на компетентността по 

този въпрос на Международния 

наказателен съд (МНС); 

20. категорично осъжда бруталните 

престъпления и нарушения на правата 

на човека, извършени от недържавни 

участници като „Боко Харам“ в Нигерия 

и Даиш в Сирия и Ирак; е потресен от 

огромния списък на извършените 

престъпления, в т.ч. убийства, 

изтезания, изнасилване, поробване и 

сексуално робство, наемане на деца 

войници, насилствено налагане на друга 

религия и системни убийства, насочени 

срещу религиозни малцинства, 

включително християни, язиди и други; 

подчертава, че ЕС и неговите държави 

членки следва да подкрепят 

наказателното преследване на 

недържавни групи като Даиш като 

търсят консенсус в рамките на Съвета за 

сигурност на ООН за прехвърлянето на 

компетентността по този въпрос на 

Международния наказателен съд 

(МНС); 

Or. it 

 

Изменение  244 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20a. изразява солидарност с 

жертвите на войната, водена от 

Саудитска Арабия в Йемен, 

причиняваща нечувано и огромно 

страдание на цивилното население, а 

именно на децата; осъжда 

репресиите на мнозинството от 

гражданите на Бахрейн от страна на 

Саудитска Арабия, репресиите срещу 

жените и активистите в областта 
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на правата на човека в самата 

Саудитска Арабия и ролята на 

саудитското финансиране в 

разпространяването на уахабизма и 

неговата радикална екстремистка 

идеология, която подхранва 

терористични групи и организации в 

целия свят; 

Or. en 

 

Изменение  245 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20a. отново осъжда най-

категорично престъпленията, 

извършени от сирийския режим 

срещу неговото население и от 

водената от Саудитска Арабия 

коалиция срещу населението в Йемен; 

призовава за по-голяма водеща роля на 

ЕС за прекратяване на насилието чрез 

преговори и за гарантиране на 

изправянето на извършителите пред 

съда; 

Or. en 

 

Изменение  246 

Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20a. решително осъжда 

нарушенията на правата на човека в 

Северна Корея, Филипините и на 
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други места, както и преследването и 

убийствата на общността рохингия в 

Мианмар; посочва, че държавите 

имат задължение да спазват 

принципа на забрана за връщане; 

Or. et 

 

Изменение  247 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20б. счита, че износът за 

Саудитска Арабия не отговаря най-

малкото на втория критерий във 

връзка с участието на държавата в 

тежки нарушения на хуманитарното 

право, съгласно установеното от 

компетентните органи на ООН; 

отново отправя призива си от 26 

февруари 2016 г. относно 

неотложната необходимост от 

налагане на оръжейно ембарго на 

Саудитска Арабия; 

Or. en 

 

Изменение  248 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 
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напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за прекратяване на 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; настоятелно призовава 

ЕС и неговите държави членки да 

бъдат последователни в подкрепата 

си за проучванията, разследванията и 

решенията на МНС и да предприемат 

стъпки за предотвратяване и 

ефективно реагиране на случаи на 

неоказване на съдействие на МНС; 

отново отправя призив към ЕС и 

неговите държави членки да осигурят 

на МНС подходящо финансиране; 
приветства срещата от 6 юли 2016 г. в 

Брюксел между представители на ЕС и 

МНС в подготовка за второто заседание 

на кръглата маса между ЕС и МНС, с 

цел да се даде възможност на 

съответния персонал в МНС и 

европейските институции да набележат 

общи сфери на интереси, да обменят 

информация относно съответните 

дейности и да осигурят по-добро 

сътрудничество между ЕС и МНС; 

отбелязва с изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  249 
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Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; призовава Асамблеята 

на държавите – страни по Римския 

статут да приемат изменението от 

Кампала относно престъплението 

агресия и насърчава държавите – 

членки на ЕС да изменят член 83 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да се добавят 

„жестоките престъпления“ към 

списъка с престъпления, подлежащи 

на разглеждане в рамките на 

правомощията на ЕС; приветства 

срещата от 6 юли 2016 г. в Брюксел 

между представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 
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по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  250 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; категорично осъжда 

всеки опит за подкопаване на 

неговата легитимност или 

независимост и призовава ЕС и 

неговите държави членки да си 

сътрудничат непрекъснато, за да 

подкрепят разследванията и 

решенията на МНС, с цел да се сложи 

край на безнаказаността на 

международните престъпления; 
приветства срещата от 6 юли 2016 г. в 

Брюксел между представители на ЕС и 

МНС в подготовка за второто заседание 

на кръглата маса между ЕС и МНС, с 

цел да се даде възможност на 

съответния персонал в МНС и 

европейските институции да набележат 

общи сфери на интереси, да обменят 

информация относно съответните 

дейности и да осигурят по-добро 

сътрудничество между ЕС и МНС; 
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назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

отбелязва с изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. pt 

 

Изменение  251 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; решително осъжда 

всякакви опити за подкопаване на 

неговата легитимност или 

независимост и призовава ЕС и 

държавите членки да подкрепят 

непрекъснато проучванията, 

разследванията и решенията на МНС, 

с цел да се прекрати безнаказаността 

на най-тежките международни 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 
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между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  252 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; решително осъжда 
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юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

всякакви опити за подкопаване на 

неговата легитимност или 

независимост и призовава ЕС и 

държавите членки да подкрепят 

непрекъснато проучванията, 

разследванията и решенията на МНС 

с цел да се прекрати безнаказаността 

на най-тежките международни 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  253 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 
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Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на 

ЕС; призовава ЕС и неговите държави 

членки да не влизат в сътрудничество 

в която и да е област с държави, за 

чиито ръководители има заповед за 

задържане на МНС, и да не 

поддържат дипломатически 

отношения с тях; 

Or. fr 
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Изменение  254 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; счита, че 

Комисията, Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) и държавите 

членки следва да продължат да 

насърчават трети държави да 

ратифицират и прилагат Римския 

статут; подновява призива си към 

върховния представител/заместник-

председател да назначи „специален 

представител на ЕС по международно 

хуманитарно право и международно 

правосъдие“ с мандат за насърчаване, 
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интегриране и представляване на 

ангажимента на ЕС за борба с 

безнаказаността и към МНС във 

външните политики на ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  255 

Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; приветства срещата от 6 

юли 2016 г. в Брюксел между 

представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

21. отново изразява пълната си 

подкрепа за МНС, Римския статут, 

службата на прокурора, неговите 

правомощия proprio motu и за 

напредъка, постигнат в започването на 

нови разследвания, като съществено 

средство за провеждане на борба срещу 

безнаказаността за жестоките 

престъпления; посочва, че е 

изключително важно държавите да 

си сътрудничат при задържането на 

лица, издирвани от МНС, независимо 

от техния статут; приветства 

срещата от 6 юли 2016 г. в Брюксел 

между представители на ЕС и МНС в 

подготовка за второто заседание на 

кръглата маса между ЕС и МНС, с цел 

да се даде възможност на съответния 

персонал в МНС и европейските 

институции да набележат общи сфери 

на интереси, да обменят информация 

относно съответните дейности и да 

осигурят по-добро сътрудничество 

между ЕС и МНС; отбелязва с 

изключително съжаление 

неотдавнашните обявявания на случаи 

на оттегляне от Римския статут, което 

представлява предизвикателство по 

отношение на достъпа на жертвите до 

правосъдие и следва да бъде 

категорично осъдено; подновява 
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международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

призива си към върховния 

представител/заместник-председател да 

назначи „специален представител на ЕС 

по международно хуманитарно право и 

международно правосъдие“ с мандат за 

насърчаване, интегриране и 

представляване на ангажимента на ЕС 

за борба с безнаказаността и към МНС 

във външните политики на ЕС; 

Or. et 

 

Изменение  256 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 21a. настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да приемат 

обща позиция относно 

престъплението агресия и 

измененията от Кампала и призовава 

ЕС да бъде начело на усилията на 

световно равнище в подкрепа на 

ратифицирането на Римския статут 

и измененията от Кампала, и на 

задействането на юрисдикцията на 

Съда по отношение на 

престъплението агресия; 

Or. en 

 

Изменение  257 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 
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 21a. изразява дълбока загриженост 

относно продължаващата 

безнаказаност за нарушения на 

международното право навсякъде по 

света и призовава ЕС и неговите 

държави членки да подкрепят 

механизмите на ООН за отчетност и 

да гласуват в подкрепа на всички 

резолюции относно отчетността на 

многостранните форуми на ООН, 

включително Съвета по правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  258 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 21б. изразява дълбока загриженост 

относно продължаващата 

безнаказаност за нарушения на 

международното право навсякъде по 

света и призовава ЕС и неговите 

държави членки да подкрепят 

механизмите на ООН за отчетност и 

да гласуват в подкрепа на всички 

резолюции относно отчетността на 

многостранните форуми на ООН, 

включително Съвета по правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  259 

Ласло Тьокеш, Кристиан Дан Преда, Адам Коша, Лайма Люция Андрикене 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 
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Предложение за резолюция Изменение 

22. счита, че ЕС следва да увеличи 

своите усилия за насърчаване на 

принципите на правовата държава и 

независимостта на съдебната система на 

многостранно и на двустранно равнище; 

насърчава ЕС да подкрепя 

справедливото правораздаване 

навсякъде по света чрез оказване на 

съдействие по отношение на процесите 

на законодателни и институционални 

реформи в трети държави; насърчава 

също така делегациите на ЕС и 

посолствата на държавите членки 

системно да проследяват съдебните 

процеси с оглед на насърчаването на 

независимостта на съдебната система; 

22. настоятелно призовава ЕС да 

увеличи своите усилия за насърчаване 

на принципите на правовата държава и 

независимостта на съдебната система на 

многостранно и на двустранно равнище 

като основен принцип за укрепване на 

демокрацията; насърчава ЕС да 

подкрепя справедливото правораздаване 

навсякъде по света чрез оказване на 

съдействие по отношение на процесите 

на законодателни и институционални 

реформи в трети държави; насърчава 

също така делегациите на ЕС и 

посолствата на държавите членки 

системно да проследяват съдебните 

процеси с оглед на насърчаването на 

независимостта на съдебната система; 

Or. en 

 

Изменение  260 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 22a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 22а. категорично осъжда 

сплашванията и насилието, 

използвани срещу представители на 

съдебната система като съдии, 

прокурори и адвокати; подчертава 

категорично централната роля на 

независимостта на съдебната 

система, автономността на 

прокуратурата и неприкосновеното и 

безусловно право на защита; осъжда 

по-специално насилието и 

сплашванията от страна на 

държавните органи и призовава ЕС и 

държавите членки, в рамките на 

международните си отношения, да 
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насърчават неупотребата им като 

основен аспект на демокрацията и 

върховенството на закона; 

Or. it 

 

Изменение  261 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Малин Бьорк, Таня 

Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой търсещи 

убежище лица, бежанци и мигранти, 

които са обект на сериозни нарушения 

на правата на човека, бидейки жертва на 

конфликти, преследване, управленски 

слабости и незаконна миграция, трафик 

на хора и мрежи за незаконно 

превеждане през граница; подчертава 

неотложната необходимост да се обърне 

внимание на първопричините за 

миграционните потоци и следователно 

да се разгледа външното измерение на 

кризата с бежанците, включително чрез 

намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните ни райони 

чрез развитие на сътрудничеството и 

партньорствата със съответните трети 

държави, като същевременно се 

отчита колко е важно 

гарантирането на зачитането на 

правата на човека в тези държави; 

подчертава необходимостта от 

всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да си сътрудничи в по-

голяма степен с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 

междувременно призовава държавите 

членки да зачитат и прилагат в 

пълна степен приетия общ 



 

AM\1134429BG.docx 53/117 PE610.682v01-00 

 BG 

европейски пакет за убежището и 

общото законодателство за 

миграцията и по-специално да 

защитават уязвимите лица, търсещи 

убежище, като например жените и 

ЛГБТИ лицата, от насилие, 

дискриминация и повторно 

травматизиране в процеса на 

получаване на убежище; призовава 

държавите членки да признаят, че 

при класифицирането на дадена 

държава като „безопасна“ трябва да 

се вземат под внимание определени 

форми на уязвимост на ЛГБТИ 

лицата, и да вземат предвид това при 

вземането на решения относно 

заявленията, определянето на 

приемаща държава и депортирането; 

призовава за безусловното посрещане 

на специфични медицински нужди по 

време на процеса на миграция и 

предоставяне на убежище, по-

специално за особено уязвимите групи 

от населението, включително 

жените, както и транссексуалните и 

интерсексуалните лица и хората с 

увреждания; призовава Европейската 

служба за подкрепа в областта на 

убежището (EASO) да предостави 

подходящо обучение на държавите 

членки, което да позволи 

установяването на подходящи и 

разумни процедури; призовава 

държавите членки да признават 

половата идентичност на 

транссексуалните лица, търсещи 

убежище, които вече са обект на 

производство за предоставяне на 

убежище; призовава държавите 

членки да участват в програмите за 

презаселване, като дават 

възможност за събиране на 

семействата и издават хуманитарни 

визи; 

Or. en 
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Изменение  262 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, бедност, жестоки 

репресии, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница, в които много държавни 

органи са пряко или непряко замесени; 

осъжда драматичното увеличаване на 

броя на смъртните случаи в 

Средиземно море; подчертава 

неотложната необходимост 

действително да се обърне внимание 

на първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави, а също и 

чрез издаване на хуманитарни визи и 

предоставяне на канали за законна 

миграция; подчертава 

непоследователността на 

политиките на ЕС и осъжда по-

специално условията за предоставяне 

на помощи за някои държави въз 

основа на споразумения за обратно 

приемане; подчертава необходимостта 

от всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да си сътрудничи в по-

голяма степен с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 

счита, че изграждането на огради или 

стени, което далеч не разрушава 
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икономическия модел на 

контрабандистите и трафикантите 

на хора, само допринася за 

насърчаване на тяхната дейност; 

Or. fr 

 

Изменение  263 

Борис Зала 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; изразява 

дълбока загриженост относно 

тежкото положение и нарастващия 

брой на вътрешно разселени лица, 

включително в източното съседство 

на ЕС, които все още не са в 

състояние да упражняват основните 

си права на връщане по домовете си и 

местата си на произход; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 
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правителствата и с НПО; 

Or. en 

 

Изменение  264 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание 

на първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез 

намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните ни райони 

чрез развитие на сътрудничеството и 

партньорствата със съответните 

трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, насилие, 

преследване, управленски слабости, 

бедност и незаконна миграция, трафик 

на хора и мрежи за незаконно 

превеждане през граница; припомня със 

силна тревога сигналите за системно 

нарушаване на правата на човека на 

бежанците в държавите – членки на 

ЕС и в съседните държави; изразява 

дълбоката си загриженост относно 

невероятно големия брой изчезнали 

непридружени деца мигранти; 

настоятелно призовава държавите 

членки да дадат абсолютен 

приоритет на пълното 

функциониране на схемите за 

презаселване и схемите за събиране на 

семейството; настоятелно призовава 

държавите членки да превърнат в 

първостепенен приоритет бързото 

събиране на непридружените 

непълнолетни лица с членовете на 

техните семейства в ЕС и да 

подпомогнат адекватно всички 

останали; подчертава необходимостта 

от всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да си сътрудничи в по-

голяма степен с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 
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Or. en 

 

Изменение  265 

Кинга Гал, Андраш Дюрк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; призовава 

ЕС и неговите държави членки да 

предоставят хуманитарна помощ в 

областта на образованието, 

жилищното настаняване, 

здравеопазването и за други 

хуманитарни цели, които подпомагат 

бежанците, намиращи се най-близо 

до родината си, и насърчават 

завръщането им там; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

Or. en 
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Изменение  266 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации и 

правителствата; подчертава 

необходимостта от сътрудничество 
с НПО, които не трябва да заместват 

държавните органи или да 

затрудняват тяхната работа; 

Or. el 

 

Изменение  267 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 
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Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и 

партньорствата със съответните 

трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с търсещите убежище 

лица и мигрантите, които са обект на 

сериозни и увеличаващи се нарушения 

на правата на човека по пътя им към 

Европа; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви и отговарящи на 

изискванията на международното 

право решения на конфликтите в 

съседните ни райони ; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

Or. en 

 

Изменение  268 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 



 

PE610.682v01-00 60/117 AM\1134429BG.docx 

BG 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и 

партньорствата със съответните 

трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

Or. en 

 

Изменение  269 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци 

и мигранти, които са обект на 

сериозни нарушения на правата на 

човека, бидейки жертва на 

конфликти, преследване, управленски 

слабости и незаконна миграция, 

трафик на хора и мрежи за незаконно 

превеждане през граница; подчертава 

неотложната необходимост да се обърне 

внимание на първопричините за 

миграционните потоци и 

следователно да се разгледа външното 

измерение на кризата с бежанците, 

включително чрез намиране на 

устойчиви решения на конфликтите в 

23. изразява дълбока загриженост от 

нарастващия брой нарушения на 

правата на човека на мигрантите и 

търсещите убежище лица, 

включително на още по-голям брой 

жени, по пътя им към Европа; 

подчертава неотложната необходимост 

да се намерят дългосрочни решения, 

основаващи се на зачитането на 

правата на човека и на човешкото 

достойнство и следователно да се 

разгледа външното измерение на 

кризата с бежанците, включително чрез 

намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните ни райони 

чрез развитие на сътрудничеството и 
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съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

партньорствата със съответните трети 

държави; подчертава необходимостта от 

всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да си сътрудничи в по-

голяма степен с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 

Or. pt 

 

Изменение  270 

Ренате Вебер, Иво Вайгъл, Норика Николай, Хилде Вотманс, Беатрис Бесера 

Бастеречеа, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие на 

сътрудничеството и партньорствата със 

съответните трети държави; подчертава 

необходимостта от всеобхватен и 

основан на правата на човека подход 

към миграцията и призовава ЕС да си 

сътрудничи в по-голяма степен с ООН, с 

регионалните организации, с 

правителствата и с НПО; 

23. изразява дълбока загриженост и 

солидарност с големия брой бежанци и 

мигранти, които са обект на сериозни 

нарушения на правата на човека, 

бидейки жертва на конфликти, 

преследване, управленски слабости и 

незаконна миграция, трафик на хора и 

мрежи за незаконно превеждане през 

граница; подчертава неотложната 

необходимост да се обърне внимание на 

първопричините за миграционните 

потоци и следователно да се разгледа 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез намиране 

на устойчиви решения на конфликтите в 

съседните ни райони чрез развитие, 

наред с другото, на сътрудничеството и 

партньорствата със съответните трети 

държави; подчертава необходимостта от 

всеобхватен и основан на правата на 

човека подход към миграцията и 

призовава ЕС да си сътрудничи в по-

голяма степен с ООН, с регионалните 

организации, с правителствата и с НПО; 
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Or. en 

 

Изменение  271 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23a. разбира, че партньорствата и 

сътрудничеството с ключови 

държави на произход, транзитно 

преминаване и местоназначение 

следва да продължат да бъдат 

приоритет и подчертава значението 

на справянето с първопричините за 

миграционните потоци и 

следователно разглеждането на 

външното измерение на кризата с 

бежанците, включително чрез 

намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните ни райони 

посредством развитие на 

сътрудничеството и 

партньорствата със съответните 

трети държави; осъжда обаче опита 

да се прехвърлят на трети държави 

отговорностите на държавите 

членки; изразява съжаление във връзка 

с изявлението на ЕС и Турция 

относно миграцията и опита да бъде 

пресъздадено с други трети държави, 

като например Либия; осъжда начина 

на действие, договорен на срещата на 

високо равнище във Валета, и 

използването на процеса от Хартум 

като инструмент за финансиране на 

репресивни режими, като тези в 

Етиопия, Еритрея и Судан, под 

претекст за ограничаване на 

миграцията към Европа; счита, че 

тази погрешна политика нарушава 

принципите на ЕС в областта на 

правата на човека и подкопава 

външната политика, насочена към 



 

AM\1134429BG.docx 63/117 PE610.682v01-00 

 BG 

насърчаване на правата на човека, 

правовата държава и целите на 

хилядолетието за развитие (ЦХР), а 

също така е непродуктивна в 

дългосрочен план, като води до 

порочен кръг от насилие и репресии, 

което ще задълбочи причините, 

каращи хората да бягат от своите 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  272 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23a. призовава отново ЕС да 

гарантира, че всички споразумения за 

сътрудничество в областта на 

миграцията и за обратно приемане с 

държави извън ЕС са в строго 

съответствие с международното 

право в областта на правата на 

човека, правото за бежанците и 

морското право, по-специално с 

Конвенцията за статута на 

бежанците; настоява, че е 

необходимо да се включат механизми 

за предварителна оценка, както и 

механизми за мониторинг, за да се 

оцени въздействието върху правата 

на човека на сътрудничеството с 

трети държави в областта на 

миграцията; в този контекст 

призовава ЕС да повиши 

прозрачността и да гарантира 

парламентарен контрол и 

демократичен надзор върху тези 

споразумения; подчертава 

необходимостта от отделяне на 

сътрудничеството за развитие от 
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сътрудничеството в областта на 

обратното приемане или 

управлението на миграцията; 

настоява, че правата на човека 

трябва да бъдат включени и 

спазването им да бъде следено във 

всички дейности на Frontex; 

Or. en 

 

Изменение  273 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23а. подчертава, че само реакции, 

които се основат на принципа на 

солидарност и на всеобхватна 

стратегия за насърчаване на 

безопасна и законна миграция при 

пълно зачитане на правата на човека 

и основните ценности, могат да 

предоставят решения по отношение 

на процесите на миграция в световен 

план и по отношение на бежанските 

кризи; призовава ЕС и неговите 

държави членки да насърчават мира и 

да подкрепят и насърчават мирните 

процеси и диалога навсякъде по света, 

като отхвърлят всякакво участие във 

военни операции; подчертава 

необходимостта от основана на 

правата на човека глобална 

стратегия за миграцията, , като 

бъдат взети предвид също така 

хуманитарната помощ и помощта за 

развитие; 

Or. fr 

 

Изменение  274 
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Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23a. подчертава, че за да се избегне 

трафикът и незаконното превеждане 

през границата на мигранти, е 

необходимо създаването на сигурни 

хуманитарни коридори, за да бъде 

възможно подаването на молба за 

международна закрила преди 

заминаването, в специални служби, 

създадени от Европейския съюз, след 

двустранно споразумение с третата 

държава, в бежански лагери, 

разположени на територията на 

държавите, намиращи се в 

непосредствена близост до 

враждуващите държави, или в 

офисите на делегациите на ЕС или 

дипломатическите 

представителства на държавите 

членки; 

Or. en 

 

Изменение  275 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23a. призовава ЕС и държавите 

членки да въведат пълна прозрачност 

по отношение на средствата, 

предоставяни на трети държави за 

сътрудничество в областта на 

миграцията, и да гарантират, че 

подобно сътрудничество не 

облагодетелства пряко или косвено 

системите за сигурност и 
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полицейските и правосъдните 

системи, участващи в нарушения на 

правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  276 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23б. призовава ЕС и неговите 

държави членки да вземат под 

внимание преследването и 

дискриминацията, на които са 

подложени мигрантите; подчертава, 

че понятията „сигурни държави“ и 

„сигурни държави на произход“ не 

трябва да възпрепятстват 

индивидуалното разглеждане на 

молбите за предоставяне на 

убежище; изразява загриженост във 

връзка с нарастването на броя на 

преговорите за реадмисия и връщане; 

изисква в тази връзка прекратяване 

на всички споразумения за реадмисия с 

държави, които не зачитат правата 

на човека; призовава държавите 

членки да спазват принципа на 

забрана за връщане в държавите, 

където може да бъде застрашен 

животът и свободата на 

засегнатите лица; изисква при всички 

обстоятелства да бъдат разглеждани 

молбите на нуждаещите се от 

международна закрила мигранти; 

Or. fr 

 

Изменение  277 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 
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Предложение за резолюция 

Параграф 23б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23б. предупреждава относно 

използването на външната политика 

на ЕС като инструмент за 

„управление на миграцията“ и 

подчертава, че всеки опит да се 

работи с трети държави по 

отношение на миграцията, трябва да 

върви ръка за ръка с подобряването на 

състоянието на правата на човека в 

тези държави; 

Or. en 

 

Изменение  278 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23в. призовава ЕС и неговите 

държави членки да подпишат 

споразумения за мобилност, 

позволяващи обмена на умения, 

независимо от равнището на умения, 

включително и най-ниското; 

настоява да бъдат създадени 

постоянни и задължителни програми 

за презаселване, позволяващи събиране 

на семействата и издаване на 

хуманитарни визи, които дават 

възможност на търсещите убежище 

да влязат в трета държава с цел 

подаване на молба за убежище; 

Or. fr 
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Изменение  279 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23г (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23г. отхвърля всеки опит за 

екстернализиране на миграционните 

политики на Европейския съюз; 

отхвърля всяко споразумение, което 

не гарантира закрилата на 

бежанците и зачитането на 

основните права на мигрантите; 

осъжда създаването и прилагането на 

извънредния доверителен фонд на ЕС 

за стабилност и преодоляване на 

първопричините за незаконната 

миграция и разселването на хора в 

Африка,, който до голяма степен се 

финансира от Европейския фонд за 

развитие (ЕФР), както и 

разширяването на процеса от Рабат 

за държави от Африканския рог, 

чиито правителства бяха осъдени от 

МНС или ООН, или процеса от 

Хартум; призовава за оценка и 

наблюдение на тези механизми и на 

този фонд, както и на всяко 

споразумение от същото естество, 

като например Изявлението на ЕС и 

Турция; 

Or. fr 

 

Изменение  280 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23д (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23д. потвърждава отново принципа 

на правото на семеен живот и 
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призовава ЕС и неговите държави 

членки да направят всичко възможно 

той да бъде спазван навсякъде по 

света, като във връзка с това 

призовава за сътрудничество с 

третите държави и за оценка на 

системите за подпомагане на 

мигрантите и лицата, търсещи 

убежище; 

Or. fr 

 

Изменение  281 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23е (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 23е. призовава да бъде гарантирано, 

по-специално в рамките на 

споразумения с трети държави, 

зачитането на правата на 

мигрантите в съответствие с 

международното право и независимо 

от техния статут и насърчава 

приемането на законодателство в 

тази област, включително в 

областта на убежището, което 

означава по-специално, че 

незаконното влизане в дадена 

държава само по себе си не следва да 

бъде считано за основание за 

лишаване от свобода; 

Or. fr 

 

Изменение  282 

Ласло Тьокеш, Кристиан Дан Преда, Адам Коша, Лайма Люция Андрикене 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 
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Предложение за резолюция Изменение 

24. счита, че сътрудничеството за 

развитие и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи 

следва да вървят ръка за ръка; припомня 

в този контекст твърдението на ООН, че 

без подход, основан на правата на 

човека, целите за развитие не могат да 

бъдат напълно постигнати; припомня в 

допълнение, че ЕС е поел ангажимент 

да подпомага страните партньори, като 

взема предвид тяхното положение по 

отношение на развитието и напредъка 

във връзка с правата на човека и 

демокрацията; 

24. Счита, че сътрудничеството за 

развитие и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи, 

включително принципите на 

правовата държава и доброто 

управление, следва да вървят ръка за 

ръка; припомня в този контекст 

твърдението на ООН, че без подход, 

основан на правата на човека, целите за 

развитие не могат да бъдат напълно 

постигнати; припомня в допълнение, че 

ЕС е поел ангажимент да подпомага 

страните партньори, като взема предвид 

тяхното положение по отношение на 

развитието и напредъка във връзка с 

правата на човека и демокрацията; 

Or. en 

 

Изменение  283 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 24а. призовава ЕС и неговите 

държави членки да увеличат 

финансовата си подкрепа за 

хуманитарната помощ и помощта за 

развитие; изразява съжаление, че 

повечето държави на ЕС не са 

постигнали целта за разпределяне на 

0,7% от техния БНД за официална 

помощ за развитие, противно на 

поетите преди 45 години 

ангажименти, и че някои държави 

дори са намалили своя дял за помощ за 

развитие; настоява помощта за 

развитие да не бъде 

инструментализирана в рамките на 

миграционните политики; призовава 

Съюза и неговите държави членки да 



 

AM\1134429BG.docx 71/117 PE610.682v01-00 

 BG 

не включват в помощта за развитие 

финансирането, използвано за 

приемане на бежанци или мигранти, 

или за политиките на контрол или за 

връщане на мигрантите,; 

Or. fr 

 

Изменение  284 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 24a. припомня, че вторият 

критерий от Обща позиция 

2008/944/ОВППС задължава 

държавите членки да разглеждат 

всички лицензии за износ на оръжие 

спрямо зачитането на правата на 

човека от страна на държавата на 

местоназначение; изразява съжаление 

относно многобройните случаи на 

неспазване от страна на държавите 

членки на този критерий; призовава 

за реформа на процеса на оценка на 

проектите за износ на оръжие, по-

специално чрез въвеждането на 

оценка на риска въз основа на 

цялостната ситуация в държавата, 

като следователно бъде въведен 

принципът на предпазните мерки; 

препоръчва също започване на 

дискусии относно разширяването на 

обхвата на втория критерий, за да 

бъдат включени показатели за 

демократично управление, които биха 

могли да подпомогнат 

установяването на допълнителни 

предпазни мерки срещу нежелани 

отрицателни последици от износа на 

оръжие; 
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Or. en 

 

Изменение  285 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 24а. подчертава ключовото 

значение на борбата с корупцията във 

всяка нейна форма, с цел да може да 

се гарантират върховенството на 

закона, демокрацията и зачитането 

на правата на човека; категорично 

осъжда всяко поведение, допускащо 

подобни корупционни практики, 

включително от страна на 

европейски политици и предприятия; 

Or. it 

 

Изменение  286 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 24б. припомня ангажимента на 

Комисията, ЕСВД и Съвета в 

рамките на Плана за действие на 

Европейския съюз относно правата на 

човека и демокрацията да разработят 

и приложат до 2017 г. политика за 

надлежна проверка, за да се 

гарантира, че подкрепата на ЕС за 

силите за сигурност, като например 

програмата му Изграждане на 

капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието (CBSD), е 

в съответствие със и допринася за 
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изпълнението на политиката на ЕС 

за правата на човека и е съгласувана с 

насърчаването, защитата и 

прилагането на международното 

право в областта на правата на 

човека и международното 

хуманитарно право, според случая; 

Or. en 

 

Изменение  287 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 24в. припомня своята резолюция от 

27 февруари 2014 г. относно 

използването на въоръжени 

безпилотни летателни апарати; 

изразява дълбокото си безпокойство, 

предизвикано от използването на 

въоръжени безпилотни летателни 

апарати извън международната 

правна рамка; призовава ЕС спешно да 

разработи правно обвързваща рамка 

за използването на въоръжени 

безпилотни летателни апарати, за да 

гарантира, че държавите членки, в 

съответствие със своите правни 

задължения, не извършват незаконни 

целенасочени убийства или не 

улесняват такива убийства от 

страна на други държави; освен това 

призовава Комисията надлежно да 

информира Парламента относно 

използването на средства на ЕС за 

всички проекти в областта на 

научноизследователската и 

развойната дейност, свързани с 

производството на безпилотни 

летателни апарати; призовава за 

извършването на оценки на 
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въздействието в областта на 

правата на човека по отношение на 

бъдещи проекти за разработване на 

безпилотни летателни апарати; 

настоятелно призовава върховния 

представител/заместник-

председателя да забрани 

разработването, производството и 

използването на изцяло автономни 

оръжия, позволяващи 

осъществяването на нападения без 

човешка намеса; 

Or. en 

 

Изменение  288 

Януш Корвин-Мике 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да 

продължи да полага усилия за 

зачитане в по-голяма степен на 

правата ЛГБТИ лица в съответствие 

с насоките на ЕС по този въпрос; 

препоръчва прилагането на насоките, 

включително чрез обучение на 

служителите на ЕС в трети 

държави; изразява съжаление, че 72 

държави продължават да 

инкриминират хомосексуалността, 

като в 13 от тях се предвижда 

смъртно наказание, и счита, че 

практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  289 
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Лилиана Родригеш, Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, 

Даниеле Виоти, Малин Бьорк, Таня Файон, Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица в 

съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата на човека на 

ЛГБТИ лица в съответствие с насоките 

на ЕС по този въпрос; призовава за 

цялостното прилагане на насоките, 

включително чрез обучение на 

служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация, полова 

идентичност или полови белези, като 

например принудителното 

разкриване, престъпленията от 

омраза и речта на омразата както 

онлайн, така и офлайн, 

изправителното изнасилване и 

интерсексуалното генитално 

осакатяване не следва да остават 

ненаказани; 

Or. en 

 

Изменение  290 

Рамона Николе Мънеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица в 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата на ЛГБТИ 
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съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

лица в съответствие с насоките на ЕС по 

този въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание; 

Or. en 

 

Изменение  291 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица в 

съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата на ЛГБТИ 

лица в съответствие с насоките на ЕС по 

този въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като с ужас 

изтъква, че в 13 от тях се предвижда 

смъртно наказание, и счита, че 

практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

Or. it 

 

Изменение  292 

Барбара Лохбилер 



 

AM\1134429BG.docx 77/117 PE610.682v01-00 

 BG 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица в 

съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата на ЛГБТИ 

лица в съответствие с насоките на ЕС по 

този въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

осъжда категорично факта, че 72 

държави продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях се 

предвижда смъртно наказание, и счита, 

че практиките и проявите на насилие 

срещу отделни лица поради тяхната 

сексуална ориентация не следва да 

остават ненаказани; 

Or. en 

 

Изменение  293 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 
Предложение за резолюция Изменение 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица 

в съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 72 държави 

продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в 13 от тях 

се предвижда смъртно наказание, и 
счита, че практиките и проявите на 

насилие срещу отделни лица поради 

25. счита, че ЕС следва да продължи 

да полага усилия за гарантирането на 

зачитане на правата на ЛГБТИ лица в 

съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; препоръчва прилагането на 

насоките, включително чрез обучение 

на служителите на ЕС в трети държави; 

счита, че хомосексуалността не 

трябва да бъде инкриминирана, и че 

актовете на насилие, включително 

смъртното наказание срещу отделни 

лица поради тяхната сексуална 

ориентация, трябва да бъдат 
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тяхната сексуална ориентация не следва 

да остават ненаказани; 

осъждани и избягвани; 

Or. el 

 

Изменение  294 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 25а. счита, че в много държави 

условията на задържане и 

състоянието на затворите са 

изключително обезпокоителни; 

счита, че е абсолютно необходимо да 

се води борба с всички форми на 

изтезание и малтретиране, 

включително психологическо 

изтезание, на задържаните лица и да 

се полагат повече усилия за 

гарантиране на спазването на 

международното право в тази 

област; счита, че отказът за 

предоставяне на достъп на 

задържаните лица до грижи и 

лекарствени средства, по-специално 

за заболявания като хепатит или 

ХИВ, представлява малтретиране, 

дори изтезание и може да е 

равносилно на неоказване на помощ на 

човек в опасност; 

Or. fr 

 

Изменение  295 

Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 25a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 25a. приветства легализирането на 

еднополовите бракове или граждански 

съюзи между лица от един и същи пол 

във все по-голям брой държави по 

света - към момента общо 28; 

насърчава институциите на ЕС и 

държавите членки да продължат да 

работят за признаването на брака 

между лица от един и същи пол или 

гражданския съюз между лица от 

един и същи пол като въпрос, свързан 

с политически, социални, човешки и 

граждански права; 

Or. en 

 

Изменение  296 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 
Предложение за резолюция Изменение 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

демократични процеси като 

върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

демократични процеси като 

върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 
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призовава по-специално Комисията 

договори разпоредби за борба срещу 

корупцията във всички бъдещи 

търговски споразумения, които 

договаря с трети държави; 

Or. fr 

 

Изменение  297 

 Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 
Предложение за резолюция Изменение 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

демократични процеси като 

върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

демократичните процеси и 

върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 

Or. el 

 

Изменение  298 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 
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Предложение за резолюция Изменение 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

демократични процеси като 
върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 

26. припомня, че корупцията е 

заплаха за равното упражняване на 

правата на човека и възпрепятства 

основите на демокрацията, а 
върховенството на закона и 

справедливото правораздаване; счита, 

че ЕС следва да подчертава във всички 

платформи за диалог с трети държави 

значението на почтеността, 

отговорността и правилното управление 

на обществените дела, публичните 

финанси и собственост, както е 

посочено в Конвенцията на ООН срещу 

корупцията; препоръчва ЕС да използва 

своя опит, за да подкрепя третите 

държави по-съгласувано и систематично 

в усилията им за борба с корупцията, 

чрез създаването и укрепването на 

независими и ефективни 

антикорупционни институции; 

Or. fr 

 

Изменение  299 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Хавиер Нарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 26a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 26a. предупреждава за влошаването 

на състоянието на демокрацията и 

правата на човека в страните 

кандидатки за членство в ЕС; 

припомня, че всяка страна, която се 

стреми да се присъедини към ЕС, 

трябва напълно да гарантира правата 

на човека и стриктно да изпълнява 

критериите от Копенхаген; 

настоятелно призовава Европейския 

съвет да прекрати процеса на 

преговори в случаи на отявлени 
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нарушения на правата на човека или 

отмяна на демократичната система 

в страна кандидатка за членство в 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  300 

Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; подчертава, че по оценки на 

ООН до 2050 г. ще има около 150 

милиона екологични бежанци; поради 

това призовава за международно и 

правно определение на „климатични 

бежанци“ и за решителни 

дипломатически действия от страна 

на международната общност, за да се 

измени Конвенцията за статута на 

бежанците от 1951 г. и да се включи 

категорията „климатични 

бежанци“; 

Or. en 
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Изменение  301 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; 

27. подчертава категорично 

съществените задължения и 

отговорности на държавите, 

предприятията и други отговорни 

субекти за смекчаване на изменението 

на климата, предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; подчертава естествената 

връзка между търговските политики, 

политиките в областта на околната 

среда и политиките за развитие, 

както и положителните и 

отрицателните ефекти, които тези 

политики могат да окажат върху 

зачитането на правата на човека; 

Or. it 

 

Изменение  302 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 
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предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; подчертава, че промените в 

околната среда може да застрашат 

най-елементарните човешки права, 

като например достъпа до вода, 

природни ресурси и храна; 

Or. fr 

 

Изменение  303 

Мирослав Похе 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; 

27. подчертава съществените 

задължения и отговорности на 

държавите и други отговорни субекти за 

смекчаване на изменението на климата, 

предотвратяване на тяхното 

отрицателно въздействие върху 

човешките права и насърчаване на 

съгласуваност на политиките с цел да се 

гарантира, че усилията за смекчаване на 

изменението на климата и 

приспособяването към него, са 

подходящи, достатъчно амбициозни и 

недискриминационни и съобразени със 

задълженията по отношение правата на 

човека; приветства ангажираността 

на неправителствените организации 

с насърчаването на интегрирането на 

изменението на климата и правата 

на човека; 
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Or. en 

 

Изменение  304 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 27а. подчертава, че от 2008 г. насам 

случаите на заграбване на земи са 

нараснали значително, според ФАО - с 

50 до 80 милиона хектара земеделски 

земи в развиващите се страни, които 

са били предмет на преговори за 

купуване или наемане от 

международни инвеститори, като 

около две трети от тези земи се 

намират в Африка на юг от Сахара; 

счита, че борбата срещу 

експлоатацията и заграбването на 

ресурси трябва да е приоритет; 

обръща специално внимание на 

връзката между експлоатацията на 

ресурси и финансирането на 

конфликтите, войните и насилието, 

и на ефекта на последните по 

отношение на движенията на 

населението; 

Or. fr 

 

Изменение  305 

Пиер Антонио Панцери, Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава международните 

институции, националните 

правителства, неправителствените 

организации и отделните лица да 
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работят съвместно за осигуряването 

на подходяща регулаторна рамка, за 

да се гарантира достъп до минимално 

количество вода за всички в света; 

подчертава, че водата не следва да 

бъде търговска стока, а въпрос на 

развитие и устойчивост, и че 

приватизацията на вода не 

освобождава държавите от 

отговорностите им по отношение на 

правата на човека; призовава 

държавите, в които водата е една от 

причините за напрежение или 

конфликти, да си сътрудничат за 

споделяне на водата, за да се постигне 

взаимна полза за устойчивостта и 

мирното развитие на региона; 

Or. en 

 

Изменение  306 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 27a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 27а. категорично осъжда 

практиките, които нарушават 

човешки права, като заграбването на 

земя, безразборното използване на 

природните ресурси и трафика на 

отпадъци; призовава за спешни 

действия от страна на Комисията, в 

отговор на множество неотдавнашни 

резолюции на Европейския парламент 

в тази област; 

Or. it 

 

Изменение  307 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 
Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава, че ЕС следва да 

продължава да подкрепя активно 

демократичните и ефективните 

институции за защита на правата на 

човека и гражданското общество в 

усилията им за насърчаване на 

демократизацията; в този контекст 

приветства последователните усилия на 

Европейския фонд за демокрация за 

насърчаване на демокрацията и 

зачитането на основните права и 

свободи в рамките на източното и 

южното съседство на ЕС; 

28. подчертава, че ЕС следва да 

продължава да подкрепя активно 

демократичните и ефективните 

институции за защита на правата на 

човека и гражданското общество в 

усилията им за насърчаване на 

демократизацията; приветства 

неоценимата помощ, предоставена на 

организациите на гражданското 

общество навсякъде по света в 

рамките на Европейския инструмент 

за демокрация и права на човека, 

който продължава да бъде водещият 

инструмент на ЕС при прилагането 

на външната политика в областта на 

правата на човека; приветства също 

така последователните усилия на 

Европейския фонд за демокрация за 

насърчаване на демокрацията и 

зачитането на основните права и 

свободи в рамките на източното и 

южното съседство на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  308 

 Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 
Предложение за резолюция Изменение 

28. подчертава, че ЕС следва да 

продължава да подкрепя активно 

демократичните и ефективните 

институции за защита на правата на 

човека и гражданското общество в 

усилията им за насърчаване на 

демократизацията; в този контекст 

28. подчертава, че ЕС следва да 

продължава да подкрепя активно 

демократичните и ефективните 

институции за защита на правата на 

човека и гражданското общество в 

усилията им за насърчаване на 

демократизацията; 
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приветства последователните усилия 

на Европейския фонд за демокрация за 

насърчаване на демокрацията и 

зачитането на основните права и 

свободи в рамките на източното и 

южното съседство на ЕС; 

Or. el 

 

Изменение  309 

 Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 
Предложение за резолюция Изменение 

29. припомня, че придобитият опит и 

извлечените поуки от прехода към 

демокрация в рамките на политиките за 

разширяване и за съседство биха могли 

да допринесат по положителен начин за 

идентифицирането на най-добри 

практики, които биха могли да бъдат 

използвани в подкрепа на процесите на 

демократизация по цял свят и за тяхното 

затвърждаване; 

29. припомня, че придобитият опит и 

извлечените поуки от прехода към 

демокрация в рамките на политиките за 

разширяване и за съседство биха могли 

да допринесат по положителен начин за 

идентифицирането на най-добри 

практики, които биха могли да бъдат 

използвани в подкрепа на процесите на 

демократизация по цял свят и за тяхното 

затвърждаване; 

Or. el 

 

Изменение  310 

Кристиан Дан Преда, Ласло Тьокеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 29a. подчертава, че политиката за 

разширяване е един от най-силните 

инструменти за укрепване на 

зачитането на демократичните 

принципи и правата на човека в 

светлината на настоящите 
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политически събития в страните 

кандидатки и потенциални 

кандидатки; призовава Комисията да 

увеличи усилията си за подпомагане 

на укрепването на демократичния 

характер на политическата култура, 

на зачитането на принципите на 

правовата държава, независимостта 

на медиите и съдебната система, и 

на борбата срещу корупцията в тези 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  311 

Кристиан Дан Преда, Ласло Тьокеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 29б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 29б. в този контекст отново 

отправя своя призив към Комисията 

да разработи насоки на ЕС за 

подкрепа на демокрацията; 

Or. en 

 

Изменение  312 

Токиа Саифи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 
Предложение за резолюция Изменение 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 
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демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на 

ЕС; подчертава също така, че е 

необходимо ЕС да продължи да 

поддържа ангажимента си към 

своите партньори, по-специално в 

съседните държави, да подкрепя 

икономическите, социалните и 

политическите реформи, да 

защитава правата на човека и да 

съдейства за установяването на 

върховенството на закона като най-

добри средства за укрепване на 

международния ред и за гарантиране 

на стабилността на съседните 

държави; 

Or. fr 

 

Изменение  313 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 
Предложение за резолюция Изменение 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

припомня, че Съюзът за 

Средиземноморието може и следва да 

оформи политическия диалог в тази 

област и да настоява за силен дневен 

ред в областта на правата на човека 

и демокрацията в региона; 

Or. en 

 



 

AM\1134429BG.docx 91/117 PE610.682v01-00 

 BG 

Изменение  314 

Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Малин Бьорк, Таня Файон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 
Предложение за резолюция Изменение 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои защитата, 

насърчаването и прилагането на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

защитата, насърчаването и 

прилагането на правата на човека и 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  315 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 
Предложение за резолюция Изменение 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

демокрацията са в интерес както на 

страните партньорки, така и на ЕС; 

30. изразява убеденост, че в основата 

на преразгледаната Европейска 

политика за съседство следва да 

продължи да стои насърчаването на 

правата на човека и на демократичните 

принципи; отново изтъква факта, че 

насърчаването на правата на човека и 

демокрацията са в интерес на страните 

партньорки, както и на ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  316 

Анди Кристя 
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Предложение за резолюция 

Параграф 30a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 30a. подчертава, че изграждането 

на мира включва усилия за 

предотвратяване и намаляване на 

конфликтите и за укрепване на 

устойчивостта на политическите, 

социално-икономическите 

институции и институциите за 

сигурност, за да се положат основите 

за устойчив мир и развитие в 

дългосрочен план; подчертава, че 

насърчаването на принципите на 

правовата държава, доброто 

управление и правата на човека е от 

основно значение за поддържането на 

мира; 

Or. en 

 

Изменение  317 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 
Предложение за резолюция Изменение 

31. препоръчва ЕС да увеличи 

усилията си за развитието на по-

цялостен подход спрямо процесите на 

демократизация, на които свободните и 

справедливи избори са само едно от 

измеренията, за да се допринесе по 

положителен начин за укрепването на 

демократичните институции и на 

доверието на обществеността в 

избирателните процеси навсякъде по 

света; 

31. препоръчва ЕС да увеличи 

усилията си за развитието на по-

цялостен подход спрямо процесите на 

демократизация, на които свободните и 

справедливи избори, плурализмът на 

медиите и равното разпределение на 

времето за изказвания на 

кандидатите са само някои от 

измеренията, за да се допринесе по 

положителен начин за укрепването на 

демократичните институции и на 

доверието на обществеността в 

избирателните процеси навсякъде по 

света; 
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Or. fr 

 

Изменение  318 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 
Предложение за резолюция Изменение 

32. приветства осемте мисии за 

наблюдение на избори и осемте мисии 

за оказване на експертна помощ при 

провеждането на избори, осъществени 

от ЕС на различни места по света през 

2016 г.; подчертава факта, че от 2015 г. 

насам ЕС е провел 17 мисии за 

наблюдение и 23 мисии за експертна 

помощ; изразява отново положително 

становище за непрекъснатата подкрепа 

на ЕС за избирателните процеси и за 

съдействието, което предоставя той при 

провеждането на избори, както и за 

подкрепата за местните наблюдатели; 

приветства и изцяло подкрепя 

дейността на Групата за подкрепа на 

демокрацията и координация на 

избори (DEG) в това отношение; 

32. приветства осемте мисии за 

наблюдение на избори и осемте мисии 

за оказване на експертна помощ при 

провеждането на избори, осъществени 

от ЕС на различни места по света през 

2016 г.; подчертава факта, че от 2015 г. 

насам ЕС е провел 17 мисии за 

наблюдение и 23 мисии за експертна 

помощ; изразява отново положително 

становище за непрекъснатата подкрепа 

на ЕС за избирателните процеси и за 

съдействието, което предоставя той при 

провеждането на избори, както и за 

подкрепата за местните наблюдатели; 

Or. en 

 

Изменение  319 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 
Предложение за резолюция Изменение 

32. приветства осемте мисии за 

наблюдение на избори и осемте мисии 

за оказване на експертна помощ при 

провеждането на избори, осъществени 

от ЕС на различни места по света през 

32. приветства осемте мисии за 

наблюдение на избори и осемте мисии 

за оказване на експертна помощ при 

провеждането на избори, осъществени 

от ЕС на различни места по света през 
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2016 г.; подчертава факта, че от 2015 г. 

насам ЕС е провел 17 мисии за 

наблюдение и 23 мисии за експертна 

помощ; изразява отново положително 

становище за непрекъснатата подкрепа 

на ЕС за избирателните процеси и за 

съдействието, което предоставя той при 

провеждането на избори, както и за 

подкрепата за местните 

наблюдатели; приветства и изцяло 

подкрепя дейността на Групата за 

подкрепа на демокрацията и 

координация на избори (DEG) в това 

отношение; 

2016 г.; подчертава факта, че от 2015 г. 

насам ЕС е провел 17 мисии за 

наблюдение и 23 мисии за експертна 

помощ; изразява отново положително 

становище за непрекъснатата подкрепа 

на ЕС за избирателните процеси и за 

съдействието, което предоставя той при 

провеждането на избори; приветства и 

изцяло подкрепя дейността на Групата 

за подкрепа на демокрацията и 

координация на избори (DEG) в това 

отношение; 

Or. fr 

 

Изменение  320 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 34a. насърчава държавите да 

насърчават включването на 

образованието относно правата на 

човека в своите училищни системи 

чрез учебните програми и учебните 

материали или чрез политики и 

практики, позволяващи създаването 

на среда, в която правата на човека се 

зачитат; 

Or. pt 

 

Изменение  321 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 34б. препоръчва при прилагането на 

мерки за финансови ограничения, 

които оказват въздействие върху 

универсалния достъп до 

висококачествени обществени услуги 

или които могат да компрометират 

системата за социална сигурност, да 

бъдат запазвани икономическите, 

социалните и културните права на 

най-уязвимите групи и тези мерки да 

се разглеждат като крайна мярка, да 

зачитат принципа на 

пропорционалност и принципа за 

недопускане на дискриминация и да 

гарантират човешкото достойнство; 

Or. pt 

 

Изменение  322 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 34в. подчертава значението на 

гарантирането на това, че правата 

на човека са обхванати от 

социалните политики, 

образованието, здравеопазването и 

сигурността, наред с достъпът до 

стоки и услуги като вода и 

канализация; 

Or. pt 

 

Изменение  323 

Лилиана Родригеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34г (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 34г. насърчава събирането и 

анализа на разбити и точни 

статистически данни за населението 

като начин за предотвратяване на 

дискриминацията срещу определени 

групи, в сътрудничество с 

националните институции за 

защита на правата на човека и с 

гражданското общество; 

Or. pt 

 

Изменение  324 

Ласло Тьокеш, Кристиан Дан Преда, Адам Коша, Лайма Люция Андрикене 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 
Предложение за резолюция Изменение 

35. приветства приемането на 

Годишния доклад на ЕС за 2015 г. 

относно правата на човека и 

демокрацията по света; счита, че 

годишният доклад е незаменим 

инструмент за контрол, комуникация и 

обсъждане на политиката на ЕС в 

областта на правата на човека и 

демокрацията по света; 

35. приветства приемането на 

Годишния доклад на ЕС за 2015 г. 

относно правата на човека и 

демокрацията по света; счита, че 

годишният доклад е незаменим 

инструмент за контрол, комуникация и 

обсъждане на политиката на ЕС в 

областта на правата на човека и 

демокрацията по света и ценен 

инструмент, предоставящ цялостен 

преглед на приоритетите, усилията и 

предизвикателствата на ЕС в тази 

област и способстващ за определяне 

на допълнителни ефективни начини 

за тяхното разрешаване; 

Or. en 

 

Изменение  325 

Ренате Вебер, Иво Вайгъл, Норика Николай, Хилде Вотманс, Беатрис Бесера 

Бастеречеа, Илхан Кючюк, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке 
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Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 
Предложение за резолюция Изменение 

35. приветства приемането на 

Годишния доклад на ЕС за 2015 г. 

относно правата на човека и 

демокрацията по света; счита, че 

годишният доклад е незаменим 

инструмент за контрол, комуникация и 

обсъждане на политиката на ЕС в 

областта на правата на човека и 

демокрацията по света; 

35. счита, че годишният доклад е 

незаменим инструмент за контрол, 

комуникация и обсъждане на 

политиката на ЕС в областта на правата 

на човека и демокрацията по света; 

Or. en 

 

Изменение  326 

Ана Гомеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 
Предложение за резолюция Изменение 

36. отново отправя поканата си към 

заместник-председателя/върховен 

представител да участва в разискване с 

членовете на Европейския парламент на 

две пленарни заседания годишно — 

веднъж, когато се представя годишният 

доклад и веднъж в отговор на 

собствения си доклад; припомня, че 

писмените отговори играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 

повдигнати от Парламента; 

36. отново отправя поканата си към 

заместник-председателя/върховен 

представител да участва в разискване с 

членовете на Европейския парламент на 

две пленарни заседания годишно — 

веднъж, когато се представя годишният 

доклад и веднъж в отговор на 

собствения си доклад; отново посочва 

значението на постоянния диалог, а 

именно по отношение на 

последващите действия във връзка с 

резолюциите на Европейския 

парламент по неотложни въпроси, 

свързани с правата на човека; 
припомня, че писмените отговори 

играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 
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повдигнати от Парламента; изисква от 

заместник-председателя/върховен 

представител и ЕСВД да отговорят 

по същество на писмените въпроси и 

да поставят въпросите, свързани с 

правата на човека, на най-високо ниво 

на диалог със засегнатите държави; 

Or. en 

 

Изменение  327 

Ласло Тьокеш, Кристиан Дан Преда, Адам Коша, Лайма Люция Андрикене 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 
Предложение за резолюция Изменение 

36. отново отправя поканата си към 

заместник-председателя/върховен 

представител да участва в разискване с 

членовете на Европейския парламент на 

две пленарни заседания годишно — 

веднъж, когато се представя годишният 

доклад и веднъж в отговор на 

собствения си доклад; припомня, че 

писмените отговори играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 

повдигнати от Парламента; 

36. отново отправя поканата си към 

заместник-председателя/върховен 

представител да участва в разискване с 

членовете на Европейския парламент на 

две пленарни заседания годишно — 

веднъж, когато се представя годишният 

доклад и веднъж в отговор на 

собствения си доклад; припомня, че 

писмените отговори играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 

повдигнати от Парламента и така 

допринасят за укрепването на 

ефективната координация; 

Or. en 

 

Изменение  328 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 
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Предложение за резолюция Изменение 

36. отново отправя поканата си към 

заместник-председателя/върховен 

представител да участва в разискване с 

членовете на Европейския парламент на 

две пленарни заседания годишно — 

веднъж, когато се представя годишният 

доклад и веднъж в отговор на 

собствения си доклад; припомня, че 

писмените отговори играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 

повдигнати от Парламента; 

36. отново настоятелно отправя 

поканата си към заместник-

председателя/върховен представител да 

участва в разискване с членовете на 

Европейския парламент на две пленарни 

заседания годишно – веднъж, когато се 

представя годишният доклад и веднъж в 

отговор на собствения си доклад; 

припомня, че писмените отговори 

играят важна роля в 

междуинституционалните отношения, 

тъй като позволяват системно и 

задълбочено проследяване на 

развитието по всички въпроси, 

повдигнати от Парламента; 

Or. it 

 

Изменение  329 

Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 36a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 36a. отново подчертава трайното 

значение на проявата на бдителност 

и изчерпателност при последващи 

действия във връзка с резолюциите на 

Европейския парламент по 

неотложни въпроси относно случаи 

на нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципите на 

правовата държава; 

Or. nl 

Изменение  330 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Малин 

Бьорк, Таня Файон, Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 
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Предложение за резолюция Изменение 

38. отново изразява своето 

становище, че приемането на 

Стратегическата рамка на ЕС и на 

първия План за действие на ЕС относно 

правата на човека и демокрацията през 

2012 г. беше важен крайъгълен камък за 

ЕС при поставянето на правата на 

човека и демокрацията в центъра на 

своите външни отношения; приветства 

приемането от Съвета през юли 2015 г. 

на нов план за действие относно правата 

на човека и демокрацията за периода 

2015—2019 г., както и извършването на 

междинен преглед през 2017 г.; 

призовава заместник-

председателя/върховния представител, 

ЕСВД, Комисията, Съвета и държавите 

членки да гарантират ефикасно и 

съгласувано изпълнение на текущия 

план за действие; подчертава, че 

държавите членки следва да докладват 

по какъв начин прилагат плана; обръща 

специално внимание на значението на 

повишаването на ефективността и 

увеличаването в максимална степен на 

въздействието на местно равнище на 

инструментите, използвани за 

утвърждаване на зачитането на правата 

на човека и демокрацията по света; 

38. отново изразява своето 

становище, че приемането на 

Стратегическата рамка на ЕС и на 

първия План за действие на ЕС относно 

правата на човека и демокрацията през 

2012 г. беше важен крайъгълен камък за 

ЕС при поставянето на правата на 

човека и демокрацията в центъра на 

своите външни отношения; приветства 

приемането от Съвета през юли 2015 г. 

на нов план за действие относно правата 

на човека и демокрацията за периода 

2015—2019 г., както и извършването на 

междинен преглед през 2017 г.; 

призовава заместник-

председателя/върховния представител, 

ЕСВД, Комисията, Съвета и държавите 

членки да гарантират ефикасно и 

съгласувано изпълнение на текущия 

план за действие, включително чрез 

действително сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество; подчертава, че държавите 

членки следва да докладват по какъв 

начин прилагат плана; обръща 

специално внимание на значението на 

повишаването на ефективността и 

увеличаването в максимална степен на 

въздействието на местно равнище на 

инструментите, използвани за 

утвърждаване на зачитането на правата 

на човека и демокрацията по света; 

Or. en 

 

Изменение  331 

Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 
Предложение за резолюция Изменение 



 

AM\1134429BG.docx 101/117 PE610.682v01-00 

 BG 

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, за да се постигне 

напредък по съгласуваното и 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; твърдо заявява, че 

държавите членки следва да поемат по-

голям ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; 

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, за да се постигне 

напредък по съгласуваното и 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; твърдо заявява, че 

държавите членки следва да поемат по-

голям ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; отбелязва, че по 

очевидни причини трябва да се обърне 

специално внимание на избягването 

на случаи, които оставят дори най-

малкото съмнение за нарушения на 

правата на човека в държавите - 

членки на ЕС; 

Or. el 

 

Изменение  332 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Сурая Пост, Улрике Луначек, Даниеле Виоти, Малин 

Бьорк, Таня Файон, Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 
Предложение за резолюция Изменение 

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, за да се постигне 

напредък по съгласуваното и 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; твърдо заявява, че 

държавите членки следва да поемат по-

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, както и от 

действително сътрудничество с 

организациите на гражданското 

общество на местно, национално и 

международно равнище, за да се 

постигне напредък по съгласуваното и 
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голям ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; твърдо заявява, че 

държавите членки следва да поемат по-

голям ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; 

Or. en 

 

Изменение  333 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 
Предложение за резолюция Изменение 

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, за да се постигне 

напредък по съгласуваното и 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; твърдо заявява, че 

държавите членки следва да поемат по-

голям ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; 

39. отново заявява становището си 

относно необходимостта от стабилен 

консенсус и засилена координация 

между държавите членки и 

институциите на ЕС, за да се постигне 

напредък по съгласуваното и 

последователно изпълнение на дневния 

ред в областта на правата на човека и 

демокрацията; изразява съжаление, че 

държавите членки не поемат по-голям 

ангажимент по отношение на 

изпълнението на плана за действие и на 

стратегическата рамка на ЕС и да ги 

използват като проект при 

разработването на планове за 

насърчаване на правата на човека и 

демокрацията на двустранна и 

многостранна основа; 

Or. fr 
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Изменение  334 

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 
Предложение за резолюция Изменение 

40. признава ключовата роля на 

специалния представител на ЕС за 

правата на човека, г-н Ламбринидис, за 

повишаване на видимостта и 

ефективността на ЕС в областта на 

защитата и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи по 

света, и изтъква неговата роля за 

насърчаване на последователно и 

съгласувано прилагане на политиката на 

ЕС за правата на човека; приветства 

удължаването на мандата на СПЕС до 

28 февруари 2017 г. и отново отправя 

своето искане този мандат да стане 

постоянен; препоръчва в тази връзка на 

СПЕС да бъдат предоставени 

правомощия за собствена инициатива, 

по-голяма публична видимост и 

подходящ персонал и финансови 

ресурси, за да може да оползотворява 

пълния си потенциал; 

40. признава ключовата роля на 

специалния представител на ЕС за 

правата на човека, г-н Ламбринидис, за 

повишаване на видимостта и 

ефективността на ЕС в областта на 

защитата и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи по 

света, и изтъква неговата роля за 

насърчаване на последователно и 

съгласувано прилагане на политиката на 

ЕС за правата на човека; приветства 

удължаването на мандата на СПЕС до 

28 февруари 2017 г. и отново отправя 

своето искане този мандат да стане 

постоянен; препоръчва в тази връзка на 

СПЕС да бъдат предоставени 

правомощия за собствена инициатива, 

по-голяма публична видимост и 

подходящ персонал и финансови 

ресурси, за да може да оползотворява 

пълния си потенциал; освен това 

препоръчва СПЕС да повиши 

прозрачността на своите дейности, 

планове, доклади за напредъка и 

прегледи; 

Or. en 

 

Изменение  335 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 
Предложение за резолюция Изменение 

40. признава ключовата роля на 

специалния представител на ЕС за 

40. признава ключовата роля, която 

специалният представител на ЕС за 
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правата на човека, г-н Ламбринидис, за 

повишаване на видимостта и 

ефективността на ЕС в областта на 

защитата и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи по 

света, и изтъква неговата роля за 

насърчаване на последователно и 

съгласувано прилагане на политиката на 

ЕС за правата на човека; приветства 

удължаването на мандата на СПЕС до 

28 февруари 2017 г. и отново отправя 

своето искане този мандат да стане 

постоянен; препоръчва в тази връзка на 

СПЕС да бъдат предоставени 

правомощия за собствена инициатива, 

по-голяма публична видимост и 

подходящ персонал и финансови 

ресурси, за да може да оползотворява 

пълния си потенциал; 

правата на човека, би могъл да 

изпълнява за повишаване на видимостта 

и ефективността на ЕС в областта на 

защитата и насърчаването на правата на 

човека и демократичните принципи по 

света, и изтъква неговата роля за 

насърчаване на последователно и 

съгласувано прилагане на политиката на 

ЕС за правата на човека; приветства 

удължаването на мандата на СПЕС до 

28 февруари 2017 г. и отново отправя 

своето искане този мандат да стане 

постоянен; препоръчва в тази връзка на 

СПЕС да бъдат предоставени 

правомощия за собствена инициатива, 

по-голяма публична видимост и повече 

политическа подкрепа, за да може да 

оползотворява пълния си потенциал; 

Or. it 

Изменение  336 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 40a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 40a. изразява съжаление, че 

работата и влиянието на специалния 

представител на ЕС (СПЕС) за 

правата на човека могат да бъдат 

оценени само частично чрез преглед 

на Годишния доклад относно правата 

на човека, на неговия профил в Twitter, 

както и на наличните изказвания; 

също така изразява съжаление, че 

липсва официална информация за 

неговата дейност, планове, доклади за 

напредъка и прегледи; 

Or. en 

 

Изменение  337 
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Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 40a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 40a. отбелязва, че работата и 

влиянието на специалния 

представител на ЕС (СПЕС) за 

правата на човека могат да бъдат 

оценени само частично чрез преглед 

на Годишния доклад относно правата 

на човека, на неговия профил в 

социалните медии, както и на 

наличните изказвания; предлага да 

бъдат положени усилия, насочени към 

по-голяма прозрачност на неговата 

дейност; 

Or. en 

 

Изменение  338 

Кристиан Дан Преда, Ласло Тьокеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 
Предложение за резолюция Изменение 

41. изцяло подкрепя стратегиите за 

правата на човека по държави (СПЧД), 

които адаптират действията на ЕС към 

специфичната ситуация и потребности 

на всяка държава; повтаря призива си 

към членовете на ЕП да имат достъп до 

съдържанието на стратегията; силно 

подчертава значението на отчитането на 

СПЧД на всички равнища на изготвяне 

на политиките по отношение на отделни 

трети държави; 

41. изцяло подкрепя стратегиите за 

правата на човека по държави (СПЧД), 

които адаптират действията на ЕС към 

специфичната ситуация и потребности 

на всяка държава; повтаря призива си 

към членовете на ЕП да имат достъп до 

съдържанието на стратегията; силно 

подчертава значението на отчитането на 

СПЧД на всички равнища на изготвяне 

на политиките по отношение на отделни 

трети държави; отново заявява, че 

СПЧД следва да съответстват на 

действията на ЕС, които ще бъдат 

предприети във всяка държава в 

зависимост от конкретните 
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ситуации, и следва да включват 

измерими показатели за напредъка, 

както и възможността те да бъдат 

коригирани, ако е необходимо; 

Or. en 

 

Изменение  339 

Ренате Вебер, Иво Вайгъл, Норика Николай, Хилде Вотманс, Беатрис Бесера 

Бастеречеа, Луи Мишел, Петрас Аущревичюс, Марите Схаке, Урмас Пает 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 
Предложение за резолюция Изменение 

43. потвърждава, че диалогът 

относно правата на човека с трети 

държави може да бъде ефективен 

инструмент за двустранна ангажираност 

и сътрудничество относно 

утвърждаването и защитата на правата 

на човека; приветства провеждането на 

диалози относно правата на човека с 

нарастващ брой държави; приветства и 

допълнително насърчава участието на 

гражданското общество в 

подготвителните диалози; отново 

отправя своя призив за разработване на 

всеобхватен механизъм за наблюдение и 

преглед на функционирането на 

диалозите по въпросите на правата на 

човека; 

43. потвърждава, че диалогът 

относно правата на човека с трети 

държави може да бъде ефективен 

инструмент за двустранна ангажираност 

и сътрудничество относно 

утвърждаването и защитата на правата 

на човека; приветства провеждането на 

диалози относно правата на човека с 

нарастващ брой държави; настоятелно 

призовава ЕСВД да гарантира, че 

правата на жените са включени във 

всички програми и системно да 

провежда консултации с 

гражданското общество, 

включително местното гражданско 

общество, преди и след всеки диалог; 
приветства и допълнително насърчава 

участието на гражданското общество в 

подготвителните диалози; отново 

отправя своя призив за разработване на 

всеобхватен механизъм за наблюдение и 

преглед на функционирането на 

диалозите по въпросите на правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  340 
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Георгиос Епитидиос 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи; 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи; подчертава, че 

мярката трябва да се изпълнява 

стриктно и да не се променя или 

заобикаля поради политически или 

икономически съображения; 

Or. el 

Изменение  341 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, сигурността, борбата с 
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вътрешните работи; тероризма, търговията, миграцията, 

правосъдието и вътрешните работи, по-

специално чрез изпълнението на 

условията, свързани с правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  342 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи; 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи, както и 

политиките в областта на 

миграцията; 

Or. fr 

 

Изменение  343 

Ласло Тьокеш, Кристиан Дан Преда, Адам Коша, Лайма Люция Андрикене 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 
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човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи; 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

околната среда, развитието, 

търговията, правосъдието и вътрешните 

работи; 

Or. en 

 

Изменение  344 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 
Предложение за резолюция Изменение 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи; 

44. припомня ангажимента на ЕС да 

постави демокрацията и правата на 

човека в центъра на отношенията на ЕС 

с трети държави; подчертава 

следователно, че напредъкът в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи трябва да бъде подкрепен от 

всички политики на ЕС, които имат 

външно измерение, като например 

политиката на разширяване и съседство, 

ОПСО и политиките в областта на 

развитието, търговията, правосъдието и 

вътрешните работи и търговските 

политики; 

Or. en 

 

Изменение  345 

Беатрис Бесера Бастеречеа, Хавиер Нарт 

 

Предложение за резолюция 
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Параграф 44a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 44a. припомня, че санкциите са 

важен инструмент на Общата 

външна политика и политика на 

сигурност (ОВППС) на ЕС; 

настоятелно призовава Съвета да 

приеме санкциите, предвидени в 

европейското законодателство, 

когато това се счита за необходимо 

за постигането на целите на ОВППС, 

по-специално за защита на правата 

на човека и за укрепване и подкрепа на 

демокрацията, като се избягва 

въздействието на санкциите върху 

цивилното население; изисква тези 

санкции да бъдат съсредоточени 

върху длъжностните лица, 

определени като отговорни за 

нарушения на правата на човека, за да 

бъдат наказани техните 

престъпления и злоупотреби; 

Or. en 

 

Изменение  346 

Рамона Николе Мънеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 44a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 44a. призовава ЕС да играе по-

голяма и по-активна роля в защитата 

и подпомагането на големия брой 

вътрешно разселени лица по света и в 

държавите от Източното 

партньорство, за да се даде 

възможност за доброволно, достойно 

и безопасно връщане, презаселване или 

местна интеграция, включително за 

помощ за възстановяване на изгубени 

собственост и вещи; 
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Or. en 

 

Изменение  347 

Иняцио Корао 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 
Предложение за резолюция Изменение 

45. отбелязва усилията на Комисията 

да изпълни ангажимента си да включва 

разпоредби относно правата на човека в 

своите оценки на въздействието на 

законодателни и незаконодателни 

предложения за прилагане на мерки и за 

търговски споразумения; настоятелно 

призовава Комисията да подобри 

качеството и изчерпателността на 

оценките на въздействието и да 

гарантира системното включване на 

въпросите за правата на човека; 

45. отбелязва усилията на Комисията 

да изпълни ангажимента си да включва 

разпоредби относно правата на човека в 

своите оценки на въздействието на 

законодателни и незаконодателни 

предложения за прилагане на мерки и за 

търговски споразумения; настоятелно 

призовава Комисията да подобри 

качеството и изчерпателността на 

оценките на въздействието и 

съответно да гарантира системното 

включване на въпросите за правата на 

човека в текста на законодателните 

и незаконодателните предложения; 

Or. en 

 

Изменение  348 

Годеливе Квистхауд-Ровол 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 
Предложение за резолюция Изменение 

45. отбелязва усилията на Комисията 

да изпълни ангажимента си да включва 

разпоредби относно правата на човека в 

своите оценки на въздействието на 

законодателни и незаконодателни 

предложения за прилагане на мерки и за 

търговски споразумения; настоятелно 

призовава Комисията да подобри 

качеството и изчерпателността на 

оценките на въздействието и да 

45. отбелязва усилията на Комисията 

да изпълни ангажимента си да включва 

разпоредби относно правата на човека в 

своите оценки на въздействието на 

законодателни и незаконодателни 

предложения за прилагане на мерки и за 

търговски и инвестиционни 

споразумения; настоятелно призовава 

Комисията да подобри качеството и 

изчерпателността на оценките на 
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гарантира системното включване на 

въпросите за правата на човека; 

въздействието и да гарантира 

системното включване на въпросите за 

правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  349 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 
Предложение за резолюция Изменение 

46. отново изразява пълната си 

подкрепа за силния ангажимент на ЕС 

за насърчаване на напредъка в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи посредством сътрудничество 

със структурите на ООН и нейните 

специализирани агенции, със Съвета на 

Европа, с Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) и с 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), в 

съответствие с членове 21 и 220 от ДЕС; 

46. отново изразява пълната си 

подкрепа за силния ангажимент на ЕС 

за насърчаване на напредъка в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи посредством сътрудничество 

със структурите на ООН и нейните 

специализирани агенции, със Съвета на 

Европа, с Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) и с 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), 

както и с регионални организации 

като Асоциацията на народите от 

Югоизточна Азия (АСЕАН), 

Асоциацията за регионално 

сътрудничество в Южна Азия 

(SAARC), Африканския съюз, 

Арабската лига и други, в съответствие 

с членове 21 и 220 от ДЕС; 

Or. en 

 

Изменение  350 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 
Предложение за резолюция Изменение 
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46. отново изразява пълната си 

подкрепа за силния ангажимент на ЕС 

за насърчаване на напредъка в областта 

на правата на човека и демократичните 

принципи посредством сътрудничество 

със структурите на ООН и нейните 

специализирани агенции, със Съвета на 

Европа, с Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) и с 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), в 

съответствие с членове 21 и 220 от ДЕС; 

46. отново изразява пълната си 

подкрепа за ангажимента на ЕС за 

насърчаване на напредъка в областта на 

правата на човека и демократичните 

принципи посредством сътрудничество 

със структурите на ООН и нейните 

специализирани агенции, със Съвета на 

Европа, с Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ) и с 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), в 

съответствие с членове 21 и 220 от ДЕС; 

Or. fr 

Изменение  351 

Кристиан Дан Преда, Ласло Тьокеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 46a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 46a. подчертава, че за да изпълни 

амбициозните цели, залегнали в новия 

план за действие, ЕС трябва да 

осигурява достатъчно ресурси и 

експертен опит, както по отношение 

на съответните човешки ресурси в 

делегациите и в централното 

управление, така и по отношение на 

налични финансови средства; 

Or. en 

 

Изменение  352 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 47a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 47a. изразява загриженост във 

връзка с това, че жертвите на 

нарушения на правата на човека са 
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изправени пред огромни трудности, 

свързани с достъпа до правосъдие и с 

получаването на правна защита; 

насърчава ЕС и неговите държави 

членки да транспонират всички свои 

задължения по отношение на 

правата на човека посредством 

своето вътрешно законодателство и 

да гарантират, че гражданите 

разполагат с ефикасни правни 

възможности и достъпни начини за 

защита на своите човешки права на 

местно равнище; счита, че 

адекватните средства за защита 

срещу нарушенията на правата на 

човека са съществен показател за 

спазването от дадена държава на 

международните задължения в 

областта на правата на човека; 

Or. en 

 

Изменение  353 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 
Предложение за резолюция Изменение 

48. възлага на своя председател да 

предаде настоящата резолюция на 

Съвета, на Комисията, на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност, на специалния представител 

на ЕС за правата на човека, на 

правителствата и на парламентите на 

държавите членки, на Съвета за 

сигурност на ООН, на генералния 

секретар на ООН, на председателя на 

70-ото заседание на Общото събрание 

на ООН, на председателя на Съвета на 

ООН по правата на човека, на 

Върховния комисар на ООН за правата 

48. възлага на своя председател да 

предаде настоящия годишен доклад на 

Съвета, на Комисията, на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност, на специалния представител 

на ЕС за правата на човека, на 

правителствата и на парламентите на 

държавите членки, на Съвета за 

сигурност на ООН, на генералния 

секретар на ООН, на председателя на 

70-ото заседание на Общото събрание 

на ООН, на председателя на Съвета на 

ООН по правата на човека, на 

Върховния комисар на ООН за правата 
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на човека, както и на ръководителите на 

делегациите на ЕС. 

на човека, както и на ръководителите на 

делегациите на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  354 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 48a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 48a. счита, че липсата на силни 

връзки между неправителствените 

организации за защита на правата на 

човека, и предприятията в трети 

държави е в ущърб на усилията на ЕС 

за насърчаване на демокрацията и 

правата на човека, които в противен 

случай биха били подсилени от 

местното активно участие; 

подчертава, че споразуменията 

между организациите за защита на 

правата на човека и стопанските 

организации ще дадат възможност на 

местните участници за ефективна 

защита на правата на човека и в 

резултат ще насърчат по-силно 

гражданско общество; подчертава, че 

тези споразумения ще оптимизират 

финансовите и оперативните разходи 

на местните неправителствени 

организации за защита на правата на 

човека; 

Or. en 

 

Изменение  355 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 48б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 48б. счита, че в своите диалози с 

трети държави относно правата на 

човека ЕС следва да обърне специално 

внимание на затрудняващите 

ефективното изпълнение на 

международните задължения по 

отношение правата на човека пречки: 

висока степен на 

неформалност(ниска степен на 

кодификация), неефективни 

правителствени проверки, 

неефективна съдебна система, 

неефективни механизми за подаване 

на жалби, ниска степен на 

обществена осведоменост относно 

правата на човека, недостатъчна 

информация относно достъпа до 

средства за правна защита, и високо 

ниво на корупция; 

Or. en 

 

Изменение  356 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 48в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 48в. подчертава, че 

широкоразпространените нарушения 

и злоупотреби с правата на човека и 

основните свободи изискват все по-

решителен и координиран 

ангажимент от страна на ЕС и 

неговите държави членки; отново 

заявява, че е необходимо по-тясно 

сътрудничество на различните 

равнища на управление, за да се 

гарантира, че насърчаването на 

демокрацията и правата на човека 

отговаря на целите за 

последователност и съгласуваност; 
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Or. en 

 

Изменение  357 

Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 48г (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 48г. признава огромното значение 

на съвременните информационни и 

комуникационни технологии за 

насърчаването, защитата и 

възстановяването на правата на 

човека навсякъде по света и приканва 

институциите на ЕС и държавите 

членки да използват своите 

информационни канали за 

систематично напомняне, в рамките 

на конкретната си компетентност, 

на позицията на Европейския 

парламент относно различните 

въпроси, свързани с правата на човека, 

като същевременно допринасят за 

ефективността и видимостта на 

общите усилия на ЕС; 

Or. en 

 


