
 

AM\930133BG.doc PE507.372v01-00 } 

 PE507.374v01-00 } 

 PE507.375v01-00 } 

 PE507.376v01-00 } 

 PE507.377v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

11.3.2013  B7-0121/2013 }  
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 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Изм. 18 

Изменение  18 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Позоваване 15 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

– като взе предвид Агенцията за 
основните права (FRA) и нейната работа 
в сферите на недискриминацията, 

расизма, ксенофобията и свързаните с 

тях аспекти на нетърпимост и насилие, 
основано на предубеждения, 

 – като взе предвид Агенцията за 
основните права (FRA) и нейната работа 
в сферите на недискриминацията, 

расизма, ксенофобията, 
антисемитизма, хомофобията и 
свързаните с тях аспекти на 
нетърпимост и насилие, основано на 

предубеждения, 

Or. en 
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Изменение  19 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение A a (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че речи, 
кампании, публикации и програми, 
разпространяващи омраза и 
нетърпимост, се насърчават от 
екстремистки и популистки лидери, 
чиито партии са получили 
парламентарно представителство в 
някои държави – членки на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  20 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И a (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ia. като има предвид, че 
популистката дясна Партия на 
труда в Австрия (FPÖ) позволява и 
дори насърчава нарастващо равнище 
на престъпленията от омраза и 
реториката, проповядваща омраза; 
като има предвид, че австрийският 
политик от популистката FPÖ 
Хайц-Кристиан Щрахе е публикувал 
антисемитски карикатури на 
страницата си във Фейсбук; като има 
предвид, че броят на свързаните с 
антисемитизъм инциденти в 
Австрия се удвои от 71 на 135 между 
2011 г. и 2012 г.; като има предвид, че 
австрийската антирасистка 
организация ЗАРА сигнализира за 706 
случая на расизъм през 2011 г. 
(включващи убийство, задържания на 
расова основа, дискриминация и 
реторика, проповядваща омраза), и 
по-специално срещу лица с 
африкански произход или с 
мюсюлманско вероизповедание; като 
има предвид също така, че 
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неотдавнашните нападения срещу 
млади хомосексуалисти показаха, че 
ЛГБТ общността в Австрия също е 
жертва на престъпления от омраза и 
реторика, проповядваща омраза; 

Or. en 
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Изменение  21 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И б (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Иб. като има предвид, че гръцката 
популистка неонацистка партия 
Хриси Авги (Златна зора) насърчава 
нарастващо равнище на 
престъпленията от омраза и 
реториката, проповядваща омраза, а 
гръцката полиция толерира 
ненаказуемостта на престъпленията 
от омраза; като има предвид, че 
съгласно Службата на върховния 
комисар на ООН за бежанците 87 
расистки престъпления са 
регистрирани в Гърция от януари до 
септември 2012 г., като за 15 от тях 
се твърди, че се дължат на 
насърчавано от полицията расистко 
насилие и бруталност; като има 
предвид, че съгласно съюзите на 
мигрантите съществуват повече от 
600 случая на расистки престъпления 
в Гърция през 2011 г. и 2012 г., по-
специално срещу лица с пакистански 
или афгански произход или с 
мюсюлманско вероизповедание; като 
има предвид, че новосъздадените 
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отдели в гръцката полиция, 
отговарящи за престъпленията от 
омраза, не функционират достатъчно 
добре, в резултат на което за 
множество престъпления от омраза 
не се докладва като за такива – най-
известният случай е наскоро 
извършеното убийство на 
пакистански мигрант (убит с хладно 
оръжие от двама неонацисти, докато 
кара колело); като има предвид, че 
гръцката ЛГБТ общност докладва за 
тревожно нарастване на равнището 
на хомофобски и трансфобски 
престъпления и реторика, 
проповядваща омраза; като има 
предвид, че се сигнализира, че 
гръцката полиция не признава 
трансфобските и хомофобските 
престъпления за попадащи в 
компетентността на новите отдели, 
отговарящи за престъпленията от 
омраза, и отказва да приема жалби 
от жертви на такива престъпления 
или от нелегални мигранти, които са 
жертви на престъпления от омраза; 

Or. en 
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Изменение  22 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И в (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ив. като има предвид, че Германската 
асоциация на градовете и общините 
наскоро даде сигнал за тревога 
относно острата липса на финансови 
средства и политически действия за 
интегриране на мигрантите в цяла 
Германия, и по-специално ромите от 
България и Румъния; като има 
предвид, че макар и документът да се 
придържа главно към факти и 
изрично да изключва каквито и да е 
ксенофобски конотации, различни 
политици от християнската 
консервативна партия CSU – 
включително баварският министър 
на вътрешните работи Йоахим 
Херман, федералният министър на 
вътрешните работи Ханс-Петер 
Фридрих и членът на Бундестага 
Ханс-Петер Ул – пряко и косвено 
обрисуваха ромите като използвачи 
по отношение на социалните помощи 
и противопоставящи се на 
интеграцията; като има предвид, че 
по отношение на „миграцията поради 
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бедност“ от държави от Източна 
Европа (членки на ЕС и трети 
държави) министърът на 
вътрешните работи Фридрих, 
например, отправи предупреждение  
за опасността от „възпламеняване“ и 
„експлозивна смес“ за ЕС и призова 
европейските си колеги да не си 
затварят повече очите; като има 
предвид, че Европейската комисия 
критикува Германия, като заяви, че 
нито Германия, нито друга държава 
са доказали съществуването на 
каквато и да е миграция, възползваща 
се от социалните придобивки; 

Or. en 
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Изменение  23 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И г (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Иг. като има предвид, че Жолт Байер, 
известен консервативен коментатор 
и един от основателите на 
унгарската партия „Фидес“, 
предизвика скандал в Унгария и в 
чужбина, като сравни ромите с 
животни и каза, че „не следва да им 
се позволява да съществуват“ и че 
„значителна част от ромите не са 
годни за съвместно съжителство. Те 
не са годни да живеят сред хората. 
Тези роми са животни и се държат 
като животни. Когато срещнат 
съпротива, извършват убийство. 
Неспособни са на човешко общуване. 
От техните животински черепи 
излизат нечленоразделни звуци [...]“; 
като има предвид също така, че 
Мартон Дьондьоси, 
външнополитически критик за 
унгарската крайнодясна партия 
„Йобик“, призова за „еврейски 
списък“, твърдейки, че е евреите са 
риск за сигурността; 
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Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  
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Изменение  24 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И д (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Ид. като има предвид, че в Швеция 
статистиките за 2011 г. за 
категорията престъпления от омраза 
на антирелигиозна основа показват, 
че броят на престъпленията от 
омраза, мотивирани от ислямофобия, 
намалява, а се увеличава броят на 
престъпленията от омраза, 
мотивирани от антисемитизъм; 
като има предвид обаче, че най-
голямата категория са 
ксенофобски/расистки престъпления; 
като има предвид, че полицията 
разрешава едва 7% от случаите на 
престъпления от омраза в Швеция, 
докато този процент при общите 
престъпления е 17%; като има 
предвид, че е докладвано за различни 
случаи на антисемитско насилие в 
Малмьо, с които са запознати, наред с 
другите, ООН и президентът на 
САЩ; като има предвид, че през 
септември 2012 г. избухна бомба до 
църквата „Мозаик“ в Малмьо, и като 
има предвид, че двама младежи са 
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арестувани по подозрение, че са 
извършителите на престъплението; 

Or. en 
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Изменение  25 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И е (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ие. като има предвид, че 
Европейската комисия срещу расизма 
и нетолерантността (ЕКРН), в 
доклада си от 2011 г. за Испания 
изразява тревогата си по повод на 
решението на Конституционния съд 
от 2007 г. , което обявява 
признаването на отричането на 
Холокоста за престъпление за 
противоконституционно; като има 
предвид, че решението постановява, 
че простото, неутрално отричане на 
някои факти без никакво намерение 
да се мотивира или насърчава 
насилие, омраза или дискриминация 
не представлява престъпление; като 
има предвид, че четирима от 
дванадесетте съдии гласуваха срещу 
решението; като има предвид, че 
ЕКРН беше информирана, че 
местният лидер на Народната 
партия от няколко години насърчава 
реторика, проповядваща омраза, в 
Бадалона, град, близо до Барселона, 
като обвинява румънските и 
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ромските имигранти, че са причина 
за престъпността в този град; като 
има предвид, че организации на 
гражданското общество изразяват 
тревога относно „липсата на 
видимост“ на расизма и расовата 
дискриминация в Испания, както и 
пасивността и липсата на воля на по-
ниски правителствени равнища да се 
признае проблемът и да се вземат 
мерки за решаването му; като има 
предвид, че фактът, че няма на 
разположение данни относно расизма 
или расовата дискриминация, 
допринася за впечатлението, че 
расизмът не съществува; като има 
предвид, че през октомври 2009 г. е 
създадена службата, отговаряща 
престъпленията от омраза и 
дискриминацията, към 
прокуратурата в Барселона 
вследствие на два добили широка 
публичност процеса срещу 
собственици на книжарници в 
Барселона, продаващи публикации, 
оправдаващи и насърчаващи геноцида; 
като има предвид, че съгласно 
органите към настоящия момент 
няма планове за създаването на 
такава служба в други испански 
градове и е твърде рано за оценка на 
нейната ефективност;  

Or. en 
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Изменение  26 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И ж (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Иж. като има предвид, че в 
Обединеното кралство съществено се 
е увеличил броят на престъпленията 
от омраза срещу лица с увреждания; 

Or. en 
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Изменение  27 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И з (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Из. като има предвид, че в Латвия, 
както се подчертава в доклада на  
ЕКРН за тази държава, публикуван на 
21 февруари 2012 г., тясното 
тълкуване на подбуждане към омраза 
в наказателното право е фактор, 
възпрепятстващ прилагането на 
това законодателство; като има 
предвид, че има случай, в който 
неонацист е заявил по време на 
антифашистки митинг, че евреите и 
ромите не са човешки същества и 
следва да бъдат изтребвани; като има 
предвид, че първоначално той е осъден 
на лишаване от свобода поради 
нарушение на закона, забраняващ 
подбуждането към омраза на основа 
националност или раса, но че 
Сенатът на Върховния съд 
постановява по-късно, че въпросното 
деяние представлява подбуждане към 
омраза на етническа (но не 
национална и расова) основа и 
оправдава ответника;  
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Изменение  28 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение И и (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ии. като има предвид, че е важно ЕС 
и държавите членки да предприемат 
действия за борба с реториката, 
проповядваща омраза, и 
антисемитизма в поп и рок 
културата, като наблюдават 
появата на тези групи в медиите и 
информират почитателите им и 
широката общественост относно 
крайнодесните  убеждения на тези 
музиканти; 

Or. en 
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Изменение  29 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение М (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  M. като има предвид, че 
предложението на Комисията от 
2008 г. за директива на Съвета за 
защита на равното третиране извън 
работното място независимо от 
религията, убежденията, наличието 
на увреждане, възрастта или 
сексуалната ориентация 
(Директивата за равенството) не е 
приета от Съвета след пет години 
дебатиране поради твърдото 
противопоставяне от някои държави 
членки; 

Or. en 
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Изменение  30 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение М a (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Ма. като има предвид, че Агенцията 
за основните права докладва, че едно 
на всеки четири лица от 
малцинствена група е било обект на 
расово мотивирано престъпление и че 
до 90 % от всички нападения или 
заплахи срещу мигранти или членове 
на етнически малцинствени групи не 
се докладват на полицията; като има 
предвид, че  само четири държави — 
членки на ЕС, събират или 
публикуват данни относно 
антиромските престъпления, а само 
осем регистрират престъпления, 
мотивирани от (възприемането за) 
сексуалната ориентация на 
жертвата; 

Or. en 



 

AM\930133BG.doc PE507.372v01-00 } 

 PE507.374v01-00 } 

 PE507.375v01-00 } 

 PE507.376v01-00 } 

 PE507.377v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Изм. 31 

Изменение  31 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение М б (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Мб. като има предвид, че 
Парламентът призова по-специално 
за пълно прилагане на вече приетите 
антидискриминационни директиви и 
на Рамковото решение относно 
расизма и ксенофобията, за приемане 
без по-нататъшно забавяне на 
Директивата за равенството,  за 
засилване на борбата срещу 
антиромските настроения и 
гарантиране на основните права на 
ромите срещу преследване, 
дискриминация и експулсиране, за 
въздържане от публични  изявления, 
които насърчават или подстрекават 
към омраза или заклеймяване на групи 
от хора въз основа на 
неизчерпателния списък от признаци 
по член 21 от Хартата на основните 
права; 

Or. en 
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Изменение  32 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Засилване на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза 

Предложение за обща резолюция 
Съображение М в (ново) 
 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Мв. призовава Съвета и държавите 
членки да одобрят незабавно 
Директивата за равенството, която 
представлява един от основните 
инструменти на ЕС за насърчаване и 
гарантиране на действително 
равенство в ЕС и борба с 
предразсъдъците и дискриминацията; 

Or. en 

 

 


