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21.2.2018 A8-0025/37 

Pakeitimas 37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17a. ragina nustatyti, kad prašymai 

suteikti prieglobstį būtų teikiami ES 

valstybių narių ambasadose kilmės šalyse 

ir kad juos nagrinėtų atitinkamos 

nacionalinės institucijos, arba kad šie 

prašymai būtų teikiami centralizuotuose 

priėmimo centruose, kurie turėtų būti 

įsteigti remiant ES arba UNHCR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Pakeitimas 38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17b. pažymi, kad reikia atskirti politinio 

persekiojimo aukas ir (karo) pabėgėlius, 

kurie iškart prieš atvykdami į ES patyrė 

dėl tikrų karo kilusių pavojų, ir neteisėtus 

migrantus; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Pakeitimas 39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18a. ragina valstybes nares ir Komisiją 

prisiimti tvirtą įsipareigojimą kovoti su 

religine netolerancija ir smurtu 

krikščionių atžvilgiu ir tiksliau registruoti 

diskriminacijos ir smurto prieš pabėgėlius 

krikščionis atvejus; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Pakeitimas 40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. ragina ES ir valstybes nares ES 

migracijos politikos pagrindu laikyti 

solidarumą ir pagarbą pagrindinėms 

migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisėms; 

20. ragina ES ir valstybes nares ES 

migracijos politikos pagrindu laikyti 

solidarumą ir pagarbą pagrindinėms 

migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisėms; 

ragina valstybių narių vyriausybes 

sprendžiant pabėgėlių krizę susitelkti į iš 

tikrųjų svarbias problemas; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Pakeitimas 41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20a. ragina valstybes nares taikyti 

spartesnes ir veiksmingesnes prieglobsčių 

prašytojų, kurių prašymai buvo 

nepatenkinti, išsiuntimo procedūras; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Pakeitimas 42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  23a. pabrėžia, kad vienas iš svarbių 

visų ES valstybių narių nacionalinio 

suverenitetų bruožų – galimybė pačioms 

nustatyti imigracijos pobūdį ir mastą; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Pakeitimas 43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  37a. labai susirūpinęs dėl to, kad kai 

kurios mažumų grupės vis dažniau 

naudoja ir remiasi sąvoka „neapykantą 

kurstanti kalba’, siekdamos nustatyti 

nepriimtinus ribojimus teisėtoms 

saviraiškos, religijos ir sąžinės laisvės 

apraiškoms; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Pakeitimas 44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  48a. primena, kad pagrindinės teisė 

atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų yra 

įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 

10 straipsnio 2 dalyje ir kad atsisakymas 

veikti dėl vidinių įsitikinimų yra tinkamai 

numatytas ES valstybių narių išsamioje ir 

aiškioje teisinėje ir politinėje sistemoje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Pakeitimas 45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. ragina į mokyklų ugdymo 

programas įtraukti mokymą apie 

tolerancijos vertę siekiant suteikti vaikams 

reikiamas priemones, kad jie galėtų 

atpažinti visas diskriminacijos formas, 

nesvarbu, ar ji būtų nukreipta prieš 

musulmonus, žydus, afrikiečius, romus, 

LGBTI asmenis ar prieš bet kurią kitą 

mažumą; 

59. ragina į mokyklų ugdymo 

programas įtraukti mokymą apie 

tolerancijos vertę siekiant suteikti vaikams 

reikiamas priemones, kad jie galėtų 

atpažinti visas diskriminacijos formas, 

nesvarbu, ar ji būtų nukreipta prieš 

musulmonus, žydus, afrikiečius, romus, 

LGBTI asmenis ar prieš bet kurią kitą 

mažumą; primena, kad pagrindinė 

atsakomybė už vaiko švietimą visų pirma 

tenka jo ar jos tėvams; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Pakeitimas 46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  59a. mano, kad vaiko teisių srityje 

būtina visapusiškai atsižvelgti į motinos ir 

tėvo pagrindinį ugdomąjį vaidmenį 

auginant vaikus ir į jų išskirtinę bei 

privilegijuotą padėtį užtikrinant vaiko 

interesų apsaugą; be to, nurodo, kad 

ypatingą dėmesį būtina skirti darniai bei 

visavertei vaiko asmenybės raidai ir jo 

psichinės neliečiamybės apsaugai; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Pakeitimas 47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  75a. ragina valstybes nares imtis 

tikslinių veiksmų siekiant užtikrinti, kad 

moterys turėtų vienodas galimybes 

naudotis visuomenės sveikatos 

sistemomis, visų pirma pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugomis, įskaitant nėščias, 

gimdančias ar maitinančias motinas ir jų 

vaikus prieš gimdymą ir po jo, ir gauti 

ginekologinės ir akušerinės sveikatos 

priežiūros paslaugas, kaip apibrėžė 

Pasaulio sveikatos organizacija; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Pakeitimas 48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  85a. pabrėžia, kad įgyvendinant 

pagrindinių teisių politiką turi būti 

paisoma Europos Sąjungos, jos agentūrų 

ir valstybių narių kompetencijos sričių; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Pakeitimas 49 

Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0025/2018 

Frank Engel 

Metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties ES 2016 m. 

2017/2125(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  48b. primena, kad „daugelyje Europos 

Tarybos valstybių narių atsisakymas veikti 

dėl vidinių įsitikinimų yra tinkamai 

numatytas. Yra nustatyta išsami ir aiški 

teisinė ir politinė sistema, reguliuojanti 

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų 

atsisakymą veikti dėl vidinių įsitikinimų, 

užtikrinant, kad asmenų, norinčių 

pasinaudoti teisėtomis medicinos 

paslaugomis, interesai ir teisės būtų 

paisomos, ginamos ir įgyvendinamos“1; 

 

_________________________________ 

1 Europos Tarybos Parlamentinės 

Asamblėjos rezoliucijos 1763 (2010) 3 

dalis. 

Or. en 

 

 


