
 

AM\1146500HU.docx  PE616.048v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0025/37 

Módosítás  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. javasolja, hogy a 

menedékkérelmek benyújtása vagy a 

kérelmezők származása szerinti 

országokban történjen az uniós 

tagállamok nagykövetségein (és a 

kérelmeket az érintett tagállamok nemzeti 

hatóságai bírálják el), vagy pedig az EU, 

illetve az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa 

Hivatala (UNHCR) által létrehozandó 

központi befogadó központokban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/38 

Módosítás  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17b. mivel a politikai üldöztetés és a 

háború elől menekülő személyeket – akik 

közvetlenül az EU-ba érkezésük előtt 

valóban a háború okozta veszélyekkel 

néztek szembe – meg kell különböztetni az 

irreguláris migránsoktól; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/39 

Módosítás  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. kéri a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy határozottan kötelezzék 

el magukat a keresztényeket sújtó vallási 

intolerancia és erőszak leküzdése mellett, 

és részletesebben dokumentálják a 

keresztény menekültekkel szemben 

alkalmazott diszkrimináció és erőszak 

eseteit; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/40 

Módosítás  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. felhívja az EU-t és a tagállamokat, 

hogy állítsák a szolidaritást, valamint a 

migránsok és menedékkérők alapvető 

jogainak tiszteletben tartását az EU 

migrációs politikáinak középpontjába; 

20. felhívja az EU-t és a tagállamokat, 

hogy állítsák a szolidaritást, valamint a 

migránsok és menedékkérők alapvető 

jogainak tiszteletben tartását az EU 

migrációs politikáinak középpontjába; 

felhívja a tagállamok kormányait, hogy a 

menekültválság kezelése során a valóban 

fontos problémákra összpontosítsanak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/41 

Módosítás  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. felhívja a tagállamokat, hogy 

vezessenek be gyorsabb és hatékonyabb 

eljárásokat az elutasított menedékkérők 

visszaküldésére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/42 

Módosítás  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23a. hangsúlyozza, hogy a bevándorlás 

mértékének és természetének önálló 

meghatározása minden tagállam nemzeti 

szuverenitásának rendkívül fontos elemét 

képezi; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/43 

Módosítás  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. riasztónak tartja, hogy egyes 

kisebbségi csoportok egyre gyakrabban 

emlegetik a „gyűlöletbeszéd” fogalmát, és 

a véleménynyilvánítás szabadsága, a 

vallásszabadság és a lelkiismereti 

szabadság gyakorlása jegyében tartott 

törvényes tüntetések elfogadhatatlan 

korlátozásának eszközeként használják 

fel; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/44 

Módosítás  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. emlékeztet arra, hogy a katonai 

szolgálat lelkiismereti okból történő 

megtagadásához fűződő alapvető jogot az 

Európai Unió Alapjogi Chartája a 10. 

cikkének (2) bekezdésében rögzíti, és hogy 

e jog gyakorlását az uniós tagállamokban 

átfogó és világos jogi és szakpolitikai keret 

megfelelően szabályozza; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/45 

Módosítás  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. hangsúlyozza, hogy az iskolai 

tantervbe a tolerancia értékeivel 

kapcsolatos képzést kell beépíteni, hogy a 

gyermekek eszközöket kapjanak a 

gyűlöletet és intoleranciát hirdető, 

muzulmánellenes, antiszemita, 

romaellenes, LMBTI-ellenes és az 

afrikaiak elleni vagy bármilyen más 

kisebbségre irányuló beszédek 

felismeréséhez; 

59. hangsúlyozza, hogy az iskolai 

tantervbe a tolerancia értékeivel 

kapcsolatos képzést kell beépíteni, hogy a 

gyermekek eszközöket kapjanak a 

gyűlöletet és intoleranciát hirdető, 

muzulmánellenes, antiszemita, 

romaellenes, LMBTI-ellenes és az 

afrikaiak elleni vagy bármilyen más 

kisebbségre irányuló beszédek 

felismeréséhez; emlékeztet arra, hogy a 

gyermeknevelés elsősorban a szülők 

felelőssége; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/46 

Módosítás  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  59a. úgy véli, hogy a gyermekek 

jogainak védelme terén maradéktalanul 

figyelembe kell venni, hogy az anya és az 

apa mint közös útmutató szerepe 

elsődleges, és hogy a gyermek legjobb 

érdekének védelme tekintetében 

kivételesen fontos helyzetben vannak; 

rámutat emellett arra, hogy különösen 

szem előtt kell tartani a gyermek 

személyiségének harmonikus és teljes 

fejlődését, valamint a gyermek 

pszichológiai integritásának védelmét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/47 

Módosítás  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  75a. kéri a tagállamokat célzott 

intézkedések foganatosítására annak 

érdekében, hogy a nők igazságos 

hozzáféréssel rendelkezzenek a 

közegészségügyi rendszerekhez, 

különösen az elsődleges egészségügyi 

ellátáshoz – többek között a szülő nők, a 

várandós és a szoptató anyák és 

gyermekeik a szülés előtt és után egyaránt 

–, valamint az Egészségügyi 

Világszervezet meghatározása szerinti 

szülészeti-nőgyógyászati ellátáshoz; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/48 

Módosítás  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  85a. hangsúlyozza, hogy az alapvető 

jogokkal kapcsolatos átfogó 

szakpolitikának tiszteletben kell tartania 

az Európai Unió, az uniós ügynökségek és 

a tagállamok hatásköreit; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.2.2018 A8-0025/49 

Módosítás  49 

Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0025/2018 

Frank Engel 

2016. évi éves jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 

2017/2125(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48b. emlékeztet arra, hogy a katonai 

szolgálat lelkiismereti okból történő 

megtagadásához fűződő alapvető jog 

gyakorlását az Európa Tanács 

tagállamainak döntő többsége 

megfelelően szabályozza; átfogó és világos 

jogi és szakpolitikai keret áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a katonai 

szolgálat lelkiismereti okból történő 

megtagadásához fűződő alapvető jogot az 

egészségügyi ellátást nyújtó személyek 

gyakorolhassák, és ekképpen biztosított 

legyen a legális orvosi szolgáltatásokat 

igénybe venni kívánó személyek 

érdekeinek és jogainak tiszteletben 

tartása, védelme és maradéktalan 

érvényre juttatása1; 

 

_________________________________ 

1 Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

1763 (2010) sz. határozata, 3. paragrafus. 

Or. en 

 

 


