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21.2.2018 A8-0025/37 

Poprawka  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. zaleca, aby wnioski o azyl były 

składane na miejscu w ambasadach 

państw członkowskich UE w krajach 

pochodzenia w zakresie kompetencji 

krajowej lub w centralnym ośrodku 

recepcyjnym, który należy utworzyć pod 

egidą UE lub UNHCR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Poprawka  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17b. zauważa, że należy wprowadzić 

rozróżnienie między ofiarami 

prześladowań politycznych i uchodźcami 

(wojennymi), którzy bezpośrednio przed 

przybyciem na terytorium UE byli 

narażeni na rzeczywiste niebezpieczeństwo 

związane z wojną, z jednej strony, a 

migrantami o nieuregulowanym statusie, 

z drugiej strony; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Poprawka  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. zachęca państwa członkowskie i 

Komisję, by podjęły zdecydowane 

zobowiązanie do zwalczania nietolerancji 

religijnej i przemocy wobec chrześcijan 

oraz do dokładniejszego dokumentowania 

przypadków dyskryminacji i przemocy 

wobec chrześcijańskim uchodźcom; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.2.2018 A8-0025/40 

Poprawka  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. wzywa UE i jej państwa 

członkowskie, by umieściły solidarność i 

poszanowanie praw podstawowych 

imigrantów i osób ubiegających się o azyl 

w centrum polityki migracyjnej UE; 

20. wzywa UE i jej państwa 

członkowskie, by umieściły solidarność i 

poszanowanie praw podstawowych 

imigrantów i osób ubiegających się o azyl 

w centrum polityki migracyjnej UE; 

zachęca rządy państw członkowskich, by 

zajmując się kryzysem uchodźczym, 

skupiły się na naprawdę istotnych 

problemach; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Poprawka  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. zachęca państwa członkowskie do 

wdrożenia szybszych i skuteczniejszych 

procedur przymusowego powrotu osób 

ubiegających się o azyl, których wnioski 

zostały odrzucone; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Poprawka  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. podkreśla, że jedną z 

najistotniejszych cech suwerenności 

państwowej wszystkich państw 

członkowskich jest możliwość 

samodzielnego decydowania o charakterze 

i skali imigracji; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Poprawka  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  37a. jest zaniepokojony faktem, że 

niektóre grupy mniejszości coraz częściej 

powołują się na koncepcję „mowy 

nienawiści” i wykorzystują ją, by 

wprowadzić niedopuszczalne ograniczenia 

pełnoprawnych manifestacji wolności 

słowa, religii i sumienia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Poprawka  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48a. przypomina, że podstawowe prawo 

do odmowy działania sprzecznego z 

własnym sumieniem jest gwarantowane w 

art. 10 ust. 2 Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej oraz że praktyka 

odmowy działania sprzecznego z własnym 

sumieniem jest odpowiednio uregulowana 

w państwach członkowskich UE w drodze 

obszernych i przejrzystych ram prawnych i 

politycznych; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Poprawka  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. zachęca, by włączyć do programów 

szkolnych treści nauczania o wartościach 

związanych z tolerancją, aby zapewnić 

dzieciom narzędzia, których potrzebują do 

rozpoznawania wszelkich form 

dyskryminacji, niezależnie od tego, czy 

mają one charakter antymuzułmański, 

antysemicki, antyafrykański, antycygański, 

czy wymierzone są przeciwko osobom 

LGBTI lub jakiejkolwiek innej 

mniejszości; 

59. zachęca, by włączyć do programów 

szkolnych treści nauczania o wartościach 

związanych z tolerancją, aby zapewnić 

dzieciom narzędzia, których potrzebują do 

rozpoznawania wszelkich form 

dyskryminacji, niezależnie od tego, czy 

mają one charakter antymuzułmański, 

antysemicki, antyafrykański, antycygański, 

czy wymierzone są przeciwko osobom 

LGBTI lub jakiejkolwiek innej 

mniejszości; przypomina, że główna 

odpowiedzialność za kształcenie dziecka 

spoczywa w pierwszej kolejności na 

rodzicach; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Poprawka  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  59a. jest zdania, że w obszarze praw 

dziecka należy w pełni uwzględnić 

pierwszeństwo roli przewodnika, jaką 

matka i ojciec współdzielą w odniesieniu 

do swoich dzieci, oraz ich wyjątkową i 

uprzywilejowaną pozycję w odniesieniu do 

ochrony dobra dziecka; zaznacza ponadto, 

że szczególną uwagę należy zwrócić na 

harmonijny i wszechstronny rozwój 

osobowości dzieci oraz ochronę ich 

integralności psychicznej; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Poprawka  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  75a. wzywa państwa członkowskie do 

podjęcia ukierunkowanych działań w celu 

zapewnienia, by kobiety miały 

sprawiedliwy dostęp do publicznych 

systemów opieki zdrowotnej, w 

szczególności do podstawowej opieki 

zdrowotnej, w tym ochrony kobiet w ciąży, 

rodzących, karmiących piersią oraz ich 

dzieci przed urodzeniem i po urodzeniu, a 

także do opieki ginekologicznej i 

położniczej, zgodnie z definicją Światowej 

Organizacji Zdrowia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Poprawka  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  85a. podkreśla, że kompleksowa 

polityka w sferze praw człowieka musi być 

realizowana w poszanowaniu kompetencji 

Unii Europejskiej, jej agencji i państw 

członkowskich; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.2.2018 A8-0025/49 

Poprawka  49 

Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48b. przypomina, że w większości 

państw członkowskich Rady Europy 

praktyka odmowy działania sprzecznego z 

własnym sumieniem jest odpowiednio 

uregulowana. Istnieją kompleksowe i 

przejrzyste ramy prawne i polityczne 

dotyczące stosowania tej praktyki przez 

podmioty świadczące opiekę zdrowotną, 

tak aby zapewnić przestrzeganie, ochronę 

i realizację interesów i praw osób 

ubiegających się legalną usługę 

medyczną1; 

 

_________________________________ 

1 Rezolucja Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy nr 1763 

(2010), pkt 3. 

Or. en 

 

 


